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Almanların lngiltereye karşı yapacağı taarruzda 
ltalyanın fazla biryardımyapamıyacağı anlaşıldı 

- - - -- ' . 

Macarlar bir tebliğ neşrederek 3.skeri tedbirlerin, Rumenler 
tarafından gelecek teşebbüse kadar devam. edeceğini bildirdi 

Avrupanın cenubuşarkisindeki meseleler sulh yolile halledilecek Son Berlin 
mülakatı 
:!~r;a~!;!~::eı:~1~;: lngiliz do~~nması şimal denizinde Alman nakliyatını felce uğratıyor 

-~~I __ f!~: ........ ~t~: .. ii;_i~~ ....... :~~~~=-~·I Hitler -Ciano mülakatında .Bal-1 Bulgaristan sefirimiz bu 
Yun: ETEM İZZET BL"IİCK 

Bitler Berlinde Kont Ciano ile 
lıeklenen mülakatını yaptı. İki sa
at ıüren bu konuşma sonunda res
mi bir tebliğ neşredilmemi~tir. 
AncıU<, Avrupa harbinin yeni bir 
dönum noktasına gelmiş bulun
ması herhalde bu mülakatın ehem· 
mlyetini arttırmaktadır. Dünkü 
:JllZllnızıla da işaret ettiiimiz a:ibi 
Avrupa yelli ··eni hareketlerin ari
fesindedir ve bunun bariz ema. 
uleri vardır. Bu emareler arasın
da kuvvetli bir yer alan da Bitler· 
Kont Ciano mülakatıdır 

Bitler ve Kont Cianon~n İngil
t~reye •·•nılacak taarruzdan daha 
zıyade Akdeniz, Afrika ve Asyada 
:Japılacak hareketleri müştereken 
tetkik etmiş bulunmaları muhte
:ınddir. İagiliz ..ıalarına ya1ula • 
<ak taarruzun derhal muvaffak 
olması ihtimali şahlanan İngiliz 
müd~faası karşısında çok zal'ıftır 
ve gun geçtikçe daha çok zayıfla
maktadır. 

1 
Halbuki, harbin gayesi totaliter. 

er bakımından henüz tahakkuk 
etmemiştir. Bunu tahakkuk ettir· 
mek bi~ tar~ftan İngilterenin mai
lılp edılmesıne bağlı olmakla be
uber ı ·1· • ~gı_ı~ ı.mparatorhığunun 
yer. yer ınhılal ettirilmesine, Ak
denız meselesinin ta•fiyesine Af
:.ıka ve _orta şark davasının d~ hal
ıne ba~lıdı~. Şimdi Fransada da 
~epyenı hır vaziyet doğmakta 
..:a_nsa Alman)·anın düşmanı v~ 
. aglfibu olmaktan ziyade mütte 
~kı .olmak yolun.a doğru gitmek!;, 
dan~ tlmao ve ltalyan hizmetin

e u ~nmayı boş ümitler pcşin
de~frcıh eder gibi görünmektedir. 
tan man~a ve Itall'.anın bir taraf-

Ingıltcreye taarruz işi ile 
meşgul olurke d h h . n a a evvel ve ya-.,r.! "~Y~ı zamanda yukarıda işaret 

ıg~mı_:z: me\'zuları da ele alma
ları ıhtıınali vardır. İbtim 1 b 

::;~~z~!t~. ~zedr!n1 de alakalıl:ra bi~ 
. ı e ı ecek, planı kabul 

et':ıyenlerle de ha~bedilecektir. 
sadivru_oanı? a~kerı, coğrafi, iktı-

.: nızaııu taksimini derpiş et 
:'esı. muhtemel olan bu pland~ 
1 angı d.e,· letlere nelerin teklif ed". 
ı:;-~ı:-~n~ vke hangi devletlerin isti~-

erını anları ile .. d f 
mek cesar . .m.u ~ aa et-
.eki . . et ve azmını gostere • 

crını b ·· d lü ugun en söylemenin 
zum ve manası ~okt y 

cerek Al ' ur. alnız 
nın böyle ";.~ny~· ve gerek İtalya. 
in S ır p anın tahakkuku i-

:ylem:';.3'~ Rusyadan da istifade 
onu "k ara.rında oldukları ve 
kan ı b na etmek için her tiirlü ını 
te b:ı:~~u~~rak mesai sarf etmek: 

ıı arı muhakkaktır 
Sovyet Rusyanın ı··ı . 

ıı:a . h . ıı veya na-
rıye alınde bö ·l b' tekarr" . Y e ır anlaşmıya 
(~;VA~~P3 e~miy_eceğini ve 

_ uncu sahifede) 

k~~.ı.~~. ~-~selesi görüşülüyomuş ! sabah şehrimize geldi, S. 
Hariciye Nazırı Kont Ciyano ile 

HitlerarasındakimüzaJı.erelerde- R. selı·rı· de saat JOda gı•ttı• vametanektedir. Bu J(ÖrÜ$Delerin 
uzun süreceği tahmin edilıneıkte • 
dir. İnıtiliz siyasi mahfilleri, bu 
mülakatın sebeolerini bulmakta 
'Ve bazı mütalealar ileri siinnek • 
iedirler. AvrU'panın vaziyeti ma • 
lı1ındur. Alman zaferleri hiçbir şey 
del{iştirmemiş, bilaıkis Avı-upada 
sükun yerine açlıl• başlamıştır. Ti
caret r.ıübadelesi tamamen dur -
muştur. Akdeniz yolıle temin olu
nacak miiobadele de, İngiliz ablu
kası yüzünden felce uılraııustır. 
Mesele Akdeniz yollarını açmak, 
İnııiltereyi Akdenizden cıkarmak
tır. Mihver devletleri şiandi bunu 
temine çalışıy<ır. 

Almanya, İtalyayı, İn_ııiltereye 
karşı sevkederek, A'ktleniroe va -
ziyeti tasfiye etaneği düşünmek -
iedir. Fıikat, İtalyanın böyle bir 
maceraya atılması şüphelidir. İ -
talyanın Oran deniz muharelbeısi .1 
sırasında müdahaleden ictinap et
mesi de onun, hicbir tehlikeye a
tılmak fikrinde olmadı~ını göster

Bu seferki harpte mtlhim rolleri ıörülemiyen ve şimdi ne yapacakları 
belli olmıyan Fransanm muhtellfmüstemlekelerine alt asker tipleri 

mektedir. 
Londra mahfillerine göre, Hit -

ler, İtalyan donanmasının derhal 
hare'kete l!eQmesini istemiş, fakat 
Musolini, donanmaya hareket em
rini vermeımistir. 

Simdi Berlinde yapılan mülakat 
esnasında, Hitler'in İtalyan donan
masını Akdenizde İngiltereye kar
() sevketmek ve İnJ(iltereyi lbu de
nizden çıka~mak icin. İtalyayı Jk. 
na etmesi muhtemeldir . 

Bir rivayete göre de, Akdeniz 
meselesi daha ileriye bırakılacak, 
evvela, 1nııiltere adalarına taar-

(DEVAMI 3 "'°' ah<f<<o) l " 

Gözyaşları 1 ~ 
ETEM iZZET t-

BENiCE'nin İngiliz donanmasına karşı harekete gecen 
tüfek başında 

Fransız bahriyelileri 

Sof ya sefirimiz bize çok mühim beyanatta bulundu -
Suriyede yeni vaziyet- Romanyada neler oluyor?
Yunanistanın Almanya ile anlaşması - Balkanlarda 
esen Hava nasıl? - Bir lsviçre gazetesinin makalesi 

Bulgaristan elçimiz Şevki 
bu sabahki Auupa ek,pre,ile 
mezunen Sof:yadan ~ehrinıizc 
gelmi<lir. l\lumaileJh buradan 
Ankaraya giderek hiikunıct 
erkanımızla görüşecek, bila • 
hare tekrar Sofyaya dönetek
tir. 
Şevki Berk, kendisile göriişen 

bir muharririmi:z.e :;u bevanatta 
bulunmııstur: 

•- Bulgaristanla miinasebatı
mız son derece dostanedir. Bunu; 
bilhassa tebarüz ettirmek isterim. 
Bulgaristan Tiirklerinia de vazi • 

yetleri i~idir. Burada bir gün ka
dar kaldıktan sonra Ankaraya gi
deceğim.> 

Dün sabah Ankaradan şehrimi
ze geldii(ini haber verdiğimiz Sov· 
yet Rusyanın Ankara sefiri Taran
tief bu sabah saat 10 da Galata 
rıhtımından hareket eden Svenet. 
ya \'apurile Odesaya gitmiştir. 

Oradan lltoskovaya geçuek o
lan ve bira'l: rahatsız buJunan se
firin vakında döneeeği tahmin o
lunmaktndm 
Kudüs 8 (Hususi) -

Arap şcilerinden doktor 
Suriyeli 
Şehben-

derin katli had.sesi, bütün e>rta 
şark am•ınkketlerınde derin öllcis· 

!er bırakrl);tır Şehbenderin katli 
hadisesi, Suriyedc için için bir ta
kım kaynasınalar olduğunu ve bu 
mıntakada tabii ha\'anın mevcut 
olmadıgını gös:ermektedır. 

Sııriyedc, Fransız mütarekesin -
den sonra.Atman ,.e İtalvan ajan
larının geniş <ekilde faaliyete gi
riştikleri göze çarpma:ktadır. 
Şehbender, lıir onüddet EVvel 

Suriyeyi icıaresi altmda tut.muş biı 
1 DEVAMI 3 •incü sahijeds) 

-ı;--.----..;~;....;..;;;m;m;;;,~~~---.m; 

Uydurma 
vesikalar 
silsilesi 
Almanlar 6 ve 8 

numaralı vesikaları da 
neşrettiler 

Londra 8 {Hususi)- Almanya 
tarafından neşredilen yeni beyaz 
kitabın mubtevi~·atı hakkında be
flÜZ resmi bir miitalea ileri sür!iJ. 
memektedir. Yalnız, bir kısım in-

( DEVAMI 3 üncü sahıtede) 

ÇE~ÇEV~ 

ÖIOlerin geçit resmi 
Son üç dört haftalık Fransa 

hakkında, dünkü yazıma gelin
ciye kadar karaladığım çerçe
velerle, en k"n ve toplu bir ifa
de içinde ve kudretim nisbetin
de herşeyi söylediğime bükme· 
diyorum. 

mubtac dedenin topraklarında, 
parça parça ciizülerini birleştir
miye, ölüsünü sürüklemiye gay
ret etti. 

FİNLANDİYA 
Bugünkü şenaat ,.e sefalet 

Avrupası bataklığında, imkan
sız, yardımsız, ün1itsiz bir ha
reketi, milli şeref cevheri adına, 
Pire ve De\e nisbetine rağmen 
a:ı:larca başarabilmiş biricik el
mas varlık~. 

DANİMARKA 

En Güzel Romanı 
Gazetemiz pek yakında 

•Yakılacak kitap. gibi edebi 
ş~b~sıı·in miiellifi Etem izzet 
Benice'nin •Gözyaşları• adlı 
romanını tefrikaya başlıya -
caktır. Umumi arzuya uyarak 
neşredcceğimiz bu eserin oku
yucularımıza çok uvkli an1ar 
yaşatacağına eminiz. 

EN SON DAKİKA 

hmine bir alem halinde (Pe. 
tain) Fransası dediğim o di~arı 
ve insan topluluğunu artık an
mıya, onların yeni seciyeleri 
içinde yaptıkları ve yapacakları 
işleri arlık mütalea etmeğe şe
refim müsaade edemez. Ta ki 
o dharda, şerefsizlik yüzünden 
canına kıyan dünyanın en bü
vük eerrahı (de lltartel) e ait 
al kanın hesıı)ıını soracak ve 
şimdiki sarı kana lanet okuya
cak bir şuur ve bir hamle doğ
sun!. 

:\Iantık ölçülerine göre hiç 
birşey yapamazdı. Ne dnet ett~ 
ne de kovdu. Sade<e sustu ve 
razı oldu. Ne uhiliği tecrübe 
etti, ne de siifliliği!. 

NORVEÇ 
Hiç olmazsa elini kaldırabil. 

mek cesaretini gösterdi. Cesare
tinin kesildiği giiıı hük6mctioi 
kaçırdı, takatinin kesildiii gün 
de teslim oldu. 

PEK YAKINDA ------
Tayyare imalinde rekor kırıldı 

LOnıdra 8 {Radyo) - Haziran bine .vakın tayyare yapılmış ve sa-ı düşman da pek yakında tasdik e
ayındaki tayyare imali büyün re- tın alınmıştır. Hava kuvvetimiz, decektir. 
korları kırmıştır. Bu ay içnde 4 tasavvurun çok !evfkindedir. Bunu 

Belçikalı mülteciler memleketlerine dönüyor 

Gerçekleşmesi ihtimali gün
den güne zayıflıyan bu ,art ta. 
hakkuk edinciye kadar Ji):ansa, 
benim gözümde, yaftası yapış
tırılmış, tasnif edi.Jmi, ve ele 
alınması imkinsızlaımış bir 
nesnedir. 

DOLANDA 

t!9,?&ii{·f?ı!i&'Ptl#!#ij 
Brüksel 8 (A.A.)- Kral Leopold 1 hınmasını talep ettikten sonra Bel

bviçre hü)ılmetinden Belçika mül. çika Kızılhaç reisine bir }Pektup 
teeilerinin memleketlerine dön - ı göndererek mültecilerin avdeti iı;in 
mesi irin Fransa ve Almanya bü- bu teşkilatın bilfiil çalışmasını is
kumetleri nezdinde teşebbüste bu- temiştir. Alman makamları da 

Fransada derhal hususi tedbirler 
almışlardır. Bütün askeri iıgal kıt. 
aları kumandanlarına mültecile _ 
rin avdeti için her türlü kolaylıp 
,:östermeleri emredilmi,tir, 

(De l\lartel) in asil ıztırabına 
kardeş hakiki Fransızların, ba· 
Da ağlıya ağlıya hak vereceği 
bu davada, Fransayı son defa 
olarak ifadelendirmek için, onu, 
bu zamana kadar küçüklük ör
peği diye andığımız başka mi
ıallere tatbik edelim: 

Ordusunun beşte bir mevcu
dü vider gitmez, tarihte ilk defa 
olarak, başkumandanının yevmi 
emrile teslim olmak hacaletine 
düştü. Fakat teslim olduktan 
sonra ruhuna ve mayasına iha
net etmek diye bir örnek o gün 
meçhul oldujiu için, baralet göl
gesini üzerinden çok kısa za
manda atabildi. 

Fransız filosunun 
Fransız filosunun İskenderiyede 

bul~n~n kısmının silahlarında 
tecrıdıne Fransız Amirali razı !t 
muş. Yalnız bu tecritle Aln 

ta biyesi 

Fr .. ı tan -
t 8~'.l'ız mutarekesindc zikrolunan 
ecrıt a.rasında büyük bir fark 

"ardır, J,kendcriyedeki filonun si
!A~larından teeridi İngiliz kont
h~ ıb!'llındn oluyor ve tekneler de 

r ın sonuna kadar ayni kontrol 

altında kalacaktır. Halbuki müta
reke şartlarına göre bu i,.!ıi Alman. 
!arla İtalyanlar yapacaklardı. Ya
ni Fransız te~Jcı:j icabında tek
rar siliıhlandırılaraJı; kullanılabi • 
lirdi, 
İskenderiyedeki filonun nziyeti 

d.e böyle taayyün edince Fransız 
filosunun bakiyesi deniz hakiıni

( DEV Al\fl 3 üncü ıalıifede) 

lsveç üzerinde bir Alman 
Stokbolm 8 {A.A.)- Bir Alman 1 hasara uğramıştır. İki zabit veki

askeri tayyaresi, İsveçin şimalinde )inden ve iki neferden ibaret olan 
kAin Haparandada düsmüş ve mürettebatı Norveçte karaya in -

tayyaresi 
[ 

dikleri zannında bulunmu, olduk
larını söylemişlerdir. 

Italyada ecnebi gazetecilerin tetkikleri 
Torino 8 (A.A.)- Alman, !\la- ı 

ur, İspanyol, Yugoslav, isviçrcli, 
Amerikalı, japon ve Holaodalı bir 

rok gazeteciler buraya gelmişler- ı talyan <ephesi mıntal!alannı ııl· 
dir . .Maksatları, halk kültürü na- yaret etmektir. 
zırının teşebbüsü üzerine garbi L 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Ölülere ııeçit resmi yaptırı-
yoru:1: 

POLONYA 
Kendisine himmet vadeden, 

himmete muhtaç ı:r~t~ e gü • 
"endi. Acemice, zavailı..:.a, fakat 
erkekçe harbeıti. Son neferine 
kadar yok olmayı bildi. Vatan 
merkezini •onuna kadar müda. 
faa etti. Kimseye yalvarmadı, 
kimseden tavassut dilenmedi; 
öldü, fakat ruhunu satmadı. Öl-

t aonra bi)P. himmPfıf' 

BELÇİKA 
Tıpkı Holanda ... Holanda baş

kumandanından bir derece da. 
ho özürsiiz. yanıbaşındaki müt
tefik kuvvetlere ihanet bakı • 
ırunı~:ın ~1: r mi]yon d.erece deha 
suçlu bir Kral... Fakat hiç de
j(ilse Kralını dinlemiyen 1ie be
terlerin br•"ri hü,·tik komşusu
na iltica l'CTl n b r hi.ohı.··met .•• 

FRANSA 
Artık onu dnlıa fnzla ifade

lendirmf',h dil \ c yürek hter. 
~1"ıf"tD l:'A'.l'TT .,.~ .. •r•\...._.,,. .. 
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FRANSIZ 

DONANMASI 

Fraruız donanmasının hali pÜr· 
melal.ni seyreltikce, insana sicir 
ba.:yor. Zavallı talihsız donan.
ma ... lki cami arasında kalmış b:ı
namaza döndü. Donanma da ne 
vap.ıcai!ı.ru şaşırdı. Daha düne ka
dar, muttefiki bulunan lngılız do
narunaSl ile. avni naye için çar .. 
pı~an Frawu.z donall!!lası. bugün 
tutt rrnu:;: 

llla duşınana te.>lirn olacağım, 
dl} Ol". 

ııu yeni harp sürprizler harbi 
oldu. Bır yıldır oyle hadu;eler olu
yor kı, ın an, ne soyliyeceğını ~a
şınyor. 

Hayret!. Dogr•ısu!, 

IrnY GİDİ 

GC="LER, HEY!. 

Bır rıvayete ~re de, Peten hü
kürr.et~ in.ııiltereye karşı harp i
l.cin c'...lecekmi.ş!. Bir, bu eksıkti. 
P<ı<l a!llma, Fransızlar, bu kadar 
çok harbelmeiie teşne imışler de, 
neden. daha once, kendilerini gös
tememışler?. Bir milyon tonluk 
muazzam donanma dururken, mil. 
yonlarca ki•ilik ordu te•lım oldu, 
>ıl • hl.:ırını bıraktı. Bu, nasıl iş, ın
:;anın aklı ermiycr. 

Fransa, şımdi oyle bı.r mı.;amma. 
kı, ne söylense boş .. Çunkıi, bütıi.o 
tahmı:ılcr ak;;ı.ııe çıkıyor 

HALA EBJ;Dİ 

~~I HİKAYESİ 
Amerika Cumlıurreisi Ruzvelt 

dunyada ebedi sulh un vücut bul
.ıru.s, içm. beş şart lazım olduğunu 
soyh .. yor, Bu beş şarttan birincisi, 
bütün milletlerin siJ.ihlar•nı bı -
raicması imiş ..• Eğer, silahlar ter
ked lırse ebedi sulh. dünyayı cen
nete ci<:ındürürmü.ş!. 

ly .. a •. ma, sayın ekselans, bütün 
mılk~ler sıLihl..nru bırakm.ıyorlar 
ki. .. Zaten. harp de bundan çıkını-

yor • Bırkaç millet, silahlan a. 
~altalım, veya bütün bütün kal
dıralım gibi hayallerle uğraşırken 
konfcr- !ar toplavı:p boşboşuna 
likl kı) a yaparken, öte tarafta, 
bil" dii"ter millet, di:;ine kadar sil.ab
lanıyor, ötekileri gafil avlıyor. 

Yahu, baliı mı, olmıyacak şeyler 
için çene çalınacak?. 

DEl\lİR TEL 

BUBRA.."'lil 

Şimdi, bir de deınırtel buhr~ru 
başgöstermış.. Demir tel, malum 
ya, ambalaj yapmaı;:a, sandık bağ
lamal(a ve saireye yarar. Şu za
manda demir tel buhrnının çık -
uıası. benim garibıme gıtti. Çünkil, 
aksine olarak, dunyada ayrı ayrı 
telden çalan o kadar çok ayrı nağ
me var ki. .. Tel buhranı varsa, b1! 
ayrı avrı telden çalmalar nedir?. 

Galiba, herkes bir ayn tel çal. 
mağa başlayınca, ortada, tel kal
madı. 

Hayı:li, hayırlısı!. 

SARAP YAP. IAK 
SERBEST 01.l':>ICA." 

Bır havadise göre, şarap yapJ.p 
satmak veya içmek artık serbest 
olacakmış!, Demek, bu madde, in
hisar halinden çıkıyor. Ben, şah
san şarabı yapıp-satacaklardan ve
"a 1<;eceklerden değilim. Çünkü, 
evvc la, bu iş ıçin vaktim yok, son
ra, yapmasını bılmem, daha sorıra 
ıçmcsıni sevmem. 

Bilmiyorum, erbabı, bu müsaa
deden, bu serbestiden memnun ka.. 
lacak mı?. Fakat ,herkes şarap 
yapmağa başlayınca, aLcı bulıın
ıruyacak ... Öyle ya, klltı kime sa
tacak?. O zaman, herkesin yaptığı 
şarap elinde kalacak, mahzenlere 
konacak, yıllarca beklıyecck .. Bek
Jeyınce ~e. bu artı.le şaraplıktan ç:ı
kı? şampanya olacak! Gördünüz 
mıi şu Mrlı işi?. 

AIIMETRAUF 

~'--A __ v_ru_p_a __ H __ a_rb_i_ni_n __ Y __ en_i __ M __ e_s_eı_e_ıe_r_i __ ı 
Fransız filosu ve miisteml keleri 
Fransız ve İngiliz don:ınmalan 1 ha~lıca ihtilaf hep Afri.kadaki m&

ara ındaki lıiıdiseler Avrupa bar- nafi için deı;il nıiyd.i'!. 1903 de bir 
binin safahatına ) eni ,·ekayi ila»e ı Frausıı Amirali de donanmasının 
etti. Bundıın s<>nra mukavemet fenerleriııi sondürcrek hir gece 
hareketine ı:eçecek Fransızlar için Cebclüttank boğazının i•tibkam
denizaşırı yerlerdeki müsteıule - ı !arı önüııdc:ı geçirmiş, bu suretle 
keler den bu harpte nasıl istifade İngilizlere meydan <>kurnak iste
edilccrği nı seksi günden güue e- ı mi ti. Fakat 90.f de samimi itililıa 
heııınıiyet »e nezakd kesbediyor. • akdinden sonra art.ık iki taraf an
Londrada teşkila \'itcucl.e getire - !asmış, Afrikada birbirlerinin me
rek ln iltere ile bir gaye uğrunda ııafüne ilişnıiye<:eklerini söylemiş. 
mücadeleye devam kararında o- lerd.i. O zanıandanberi geçen 36 se
lan fransızlar, ba~ta General dö ne zarfında i.>e İnı:iltere ile Fran
Gol olduğu halde Afrikaıla ve miis- sanın münasebat.ı daha lı:uvvet
temlekaUa mukavemet işinden lendi. Geçen harbi Almanyaya 
vazgeçmiyecck.lerini her vesile ile karşı beraber olarak yaptılar. Bu 
sövleıni)crdi. General ile bera. harbi de Ö)lcce nihayete ve zafere 
berindekilcr, Fran•anın Avrupa erdUmek istiyorlardı. Fakat Av
kıt'ıısmdaki mağlfıbiyeti düşına • rnpa kıt'asında harbin talibi bu 
ll.lD yalnız tank ve tayyare gibi v&- sefer b:ışka türlü göründü. Yalnız 
saitini veni manevralarla idare et- kalan lngiltere bundan sonra da 
mesınden ve sayı itibarile üstün- sebatla mücadeleye devam etmek 
lügı.inden ileri geldiği kanaatinde- emelindedir. Fransa - lngiltere it
dirler. Buna mukabil daha pek çok tifaluna sadık olan Fran:;.ızlar da 
şey ) apılabilirdi, diy<>rlar. • mü~terek gaye için çalışmak .-e 

t'akat ne olduysa Gldu, Avrupa Anupadaki Fransız toprağını da 
kıt'a>ında mukavemete artık ni- bir gün kurtarmak illere İngiliz.. 
bayet verilmiş olmasına rağmen !erle birleşmiş olduklarını söyle -
diğer yerlerde, dcnizn ırı cesinı mişlerdir. Fas, Cezair, Tunus, C~ 
ülkelerde l_.ransuların harekete buti ve Madagaskar Fransızlarda
geçnıemeleri için bir sebep y<>k. dır. Cebelüttarık, Malta, Kıbrıs, 
tur nı daha iş bitmiş değildir. Zengibar lngilizlerin elindedir. 

l<te bu kanaat ile çalı~rnağa l.o- Mısırlılarla da muahedeleri vardır. 
yulaıılara faaliyet Ş.aha:;.ı olarak İtalya da Libya ile Uabişistgnı 
göze çarpan yer Afrikadır, o kıfa- ele geçirmiş bulunuyor. Yuvarlak 
aiu şimalinde ve garbinde Fran - bir hesapla bir buçuk asır evvel 
sızlJrın clındek.i yerlerdir. Burası Napolyona karşı İngiliz Amirali 
AHupadan daha geniştir. Alman- NHson Sicilya ile Napoli limanla
ya ili.i sene evvel m:iliım şekilde A- rından istifade etmek istemişti. 935 
\"U ıuryayı, aras.ı çok ı.:eçnuJen Habeşi.dan buhranı ~ırasında da 
Çekoslo»akyadaki Südetleri al - I~fü amiralleri İtalyaya karşı 
ınakla tam Alman <>lurak 80 mil • icabında Fransız limanlaı-ından is
yonluk bir kütle vücude getirdiği ı !ifadeyi düşünmü~lerd.i. İngiltere 
,.e orta Avrupayı hakimi_yeti al - hükümeti o zamanki Fransız Baş
lına alınağa kara:r: vcrdij!İ zaman ~ekili ve hariciye nazırı ve simdi 
J:'r.ınsa istikbal için az endi.;eye de ;uare~al Pctcnin muavini Lava! 

• düşıneınişi. Fransanın denizaşırı dan bunu istemişi. Biitün vekayi 
yerlerinde mevcut 60 milyon nü- göziinüııdeu geçirılirken İngiliz • 
fu,0 ile .Fransız imparatorlusunun !erin harbe dc,·am için kendilcrin
ıııüdafaa:.ı pek mümkün olacaı!"ı ce lüzumlu sa} ılan harekata kat
he ap cdıliyordu. Bugüıı de Av - iyetle J!'iriştikleri görülü)·or. 
ruııa kıt'a:.mda l:'raWianın ım•ğlfı. Vazan: Ali Kemal SUNJUAN 
biyclıne rağıncn dcııiLa;rırı ü.lke-

ler_~c .. lm n_ıüdaıaaıım başarılabiıe- \ i~~~=G~~~ijiiim cegı unııdı be!>lennıektedır. ,~ 
~inıaJi \'e garbı Afı·lka )'"erlileri .. 

dun) ~lnln biı·inci dereced.~ ı~uha .. 1 Elti~i~3İİİ 
rip in ~uları olmak, her turlu zor-
luklara katlaunıak itibarile pek , 
nıükemmel askerdir. Şarki Afri- Paraşüte dair konferans 
kadaki l\ladagaskarıla lngilizlerin ı . .. .. . .. .. 
c<·nul.ıi Airika dominyon una yakın .. !'mınonu U~lke\ !nde paraşutçu. 
oluıa:>t itibarile ehemmi;> etli bir lug~,. havacıh" ... daır konferanslar 
mevkidedir. lngiltere cenubi Af- v~~ılıvo.~. Bu ~onfcran !ar, yurd';l° 
rikayı ihmal edemiyecektir. Hu- dıger. koşelcrın.~e .. de de_vaı:ıı edi. -
lıisa ne noktadan bakılsa İngilizler yor. Ist~ııb~l buyük .şehirdir. Biz 
için Alrikada Fransızların elinde. teıncnnı edıyoruz ~ !l~_kevle~i 
ki ). ·rlerin bir gün başkalarına salonlarıııda parasutçuluge daır 
yani 'İngiltereye düşman olanlar~ konferanslar v_erilnıe~le iktifa o
ge~nıornesi elzem . ayılacaktır. lunmasın, şehrın._buy~k ve umumi 

186~ da Sü,eyş kanalını açan ] ".'"eydanla~~~ göste~ile_~ yapılsın 
Fran-.z mühendisinin becerdiği ;, •e halk, gemle PU.aşütçiilerln na
u •aman ingiliılerce istihfaf edil- sıl çalı~tıklar~ gurme!.ı, al~ma;'ıo 
miş. lakin kanalı ele geçirmek için mu~~ıl tedbırler bılfiil gosteril
biSl>e senetlerini satın almak Lond. melıdır. 
raca hiç ihmal olunmamı t.ı. 1904 Ümit ederiz lıi, ban lrurunru, 
İııgiliz • Frafüız itilafına gelinciye "bu ~iıo;terila için ele önayak otu. 
.kadar her iki tarafın arasındaki BOIUIAN CEVAT , 

Meccani r ft 'i~ 1 

talebeler , ---::.U Esnafın 
vaziyeti 

Muhtelif okullara leyli 
meccani kız, erkek 
talebe alınmasına 

başlanıldı 

Vur ·abalıya 1 
Bb:de, umumiyet itibarile, e9-

naf aleyhinde verilmiş hükümler, 
yerleşmiş yanlı.ş kanaatler vardır. 
l\leseli, cesnaf hünsa(, tekerle -
mesi, yıllarca lıalk arasında yer. 
le~ıniş bir kanaatin ifadesidir. Her 
meslekte <>lduğu. gibi, şüphesa, 
kanunun cküçük esnaf, diye isim- , 
lendirdici b':' zümre vat~ndaşlar 
arasında da ınsafiısı var, ııısafsm 

Cemiyetlerin lslah edilip 
lüzumlu birer teşekkül 

haline konmaları 
isteniyor 

Muhtelif mekteolerc leyli. mec
cani talebe alınmasına peyderpey 
'başlanılmıştır. Ezcümle Sıhhat Ve
kaleti hesabına ı;ehrimizdeki !evli 
meccani tıp talebe yurtlarına 75 
talebe alınmaktadır. Müracaatlar 
30 yltlle kadar do~udan doı!;ruya 
Vekalete olaca'ktır. Bunların ter -
cılıi, .müracaat tarihlerıne ııöre ve
rilecek olan sıra nmnaralarına na
zaran yapılacaktır. Taliplerin pek 
iyi veya i vi derecede li.se mezunu 
ve olııunhm imtihanı vermiş bu -
lunmaları. evli olmamaları, sağlaım. 
olup, yaşlarının da 22 yi geçme -
mis olması icabctmektedir. 

var .. 
Meseli, ihtiür mevzuunu ele 

alırken, gözümüzün önünde can ... 
!anan ilk muhtekir tipi seyyar sa
tıcı, müteva:ıa d~kincı veya di
j:er bir küçük esnaftır. 
Yakından biraz mesgnl oldum. 

Bu vat-andaşlar arasında hal ve 
v:>kti yerinde, müreffeh, gül gibi 
geçinip gidene ender tesadüf et
tim. Ekserisi borçlu, harçlı, vere
siyeye malını kaptırmış, yardıma 
muhtaç halde, hatta, bazısı, evini Di~er taraftan 'ehrmıiııdeki ne

hari ve Çorumd:rki leyli küçük 
sıhhat memurları mekteplerine de 
18 - 26 yae arasındaki orta mek
tep mezunları alınmao;ına başla -

• geçindirmekteıı aciz bir vaziyette 
bulunuyor. 

• nılımıştır. Yaşları 26 vı tecavüz 
edenler askerlikle iliştklilderi kal
ma<l$ takdirde de alırımakta<iır
lar. 

İstidalaı- 15 eylüle kadar Çorum 
m<>ktebi için Sıhhat V ekiıletine, 
İstanbul mektebi irin de sehri -
miz sıhhat müdürlüğü vasrtasile 
mezkiır okul müdürlüWne gün -
derilccek ve bunlara icabeden ev
ra'k da raptolunacaktır 
ORTA OKUL VE LiSELERDE 
Askeri. disçi, eczacı, d<Yktıor ye

tistirrnek üzere bu ımektııı:ılere a
lınacak leyli. meccani talebelerin 
şartları da tasradakilere bir kol.ay
lık olmak üzere teolmnil lise müdür
lüklerine ve askerlik şubelerine 
bildirilmi,tir. 

Dij!er taraftan orta mı>lcteo \'e li
selere alınacak kız erkek !evli \'l! 

meccant tale!b~ler icin de 'OOJ((ın -
!erde emir beklenm ktt'dir. 

Bu adaıalann hepsi çok kıua.n • 
salar, hepsi müthiş ihtikar yapsa
lar, herhalde zengin olurlar, ferah 
ve fuhur geçinirlerdi. Halbuki, 
vazivet hiç de öyle değil ... 

Esn:ıf için, büy_ük bir yurt açıl
ması düşünülüyordu. Bıı mevzu 
etrafında tahkikat yapan arkadaş
lardan öğrendii:inıe göre, şimdilik, 
böyle bir teşebbüs irııkiınsız ... Çün
kü, şehirde, en az 50 bin esnafın 
bu işle alakadar olması liizım imiş! 

Bizde mutavassıt denen ticaret 
tu~ylisi çok oldu{:u için, küçük ve 
scvvar esnaf umumiyetle iyi ka
za.naınıy<>r. Bir mal doksan dokuz 
el dolaş.ıyor, bittabi, bu doksan de>
kuz kişi de ayni nıaJ üzerinden, 
biru kazanmak ve geçinmek kay. 
gısına dü~üyor. 

Bir mektup aldım. Bir küçük 
esnaf, e>naf cemi)·etlcriuin kendi
lerine bir fayda temin etmediğin
den bahsediyor. Bu o1'nyucuıa 
hüsnüniyet sahibidir. Hüsnüniye -
tini §Öyle ishal ediyor: 

c- Cemiyete verdiğimiz aidatı, 
Açık iş ve memuriyetler diy<>r, tayyare cemiyetin• veya 

Gümrük: ve İnhisarlar Vekaleti Kmlaya versek, dalı.ııJaydalı bir iş 
yapmış oluruz .. 

yük.sek mektep mezunları arasın- Samimi bir teklil 
dan 2 eylülde imtihanla 2 müfet- Bütün dava, '4'hir iktısadiyatı -
ti.ş alacaktır. Afyorı!karahı:sar me:ın- nın, bizıle, henüz müeııseseleş.me
le!ket ha3tanesıne bı.r ahçi aran- miş olmasqıda. Normal calışan, iyi 
makta:lır. Talipler rnC'ktupla bü.s- teskiliitlıındırılıruş bir şehir iktı
nilhal ma?Jbatalarile birhkte mez- sadiyatı bünyesinden uzağız. 
>kı:ır hastane ser+ . .ııbhli.ltine müra- KESAT FEYzt 
caat etmelt<lirler. ·============== ! 

Devlet Denizvullan vapurlarına 1 

ııemi doktorları alınacaktır. 
Posta, telı:ıraf ve tıelcf.on umımı 

müdürlüğü muhtelli sehir ve ka
sa.balar merkezleri için en az orta 
mekteıı meıunu oh ak şartile 
stajyerler almak için yeni bir im
tihan aQinıştır. 

Bu yeni .imtihanlnr şehrimizde 
ve diğer vllayet ınerkezlerinde!ti 
ııosta müdürlüklerinde 1 ağustos 
perşembe günü saat 9 da yapıla -
C<iktır. Talip olanlar .şi.-nd\den 
meıikUr ımüaürlü~re müracaat 
edip isim ve adreslerini kaydet -
tireceklerdir. 

Babaeski belediyesinin 70 lira 
aylı:k ücretli elektrik memurlu.i!ıı 
ve 20 lira asli maaşlı auhasebecili
ği münhaldir. 

--<>00--

Tütüncülerin toplanh•ı 
Türkiye Tütüncüler Birlığin.in 

umumi heyet toplantıo;ı 15 tem
muz pazartesi l(iinü saat 14,30 da 
ticaret odası salonunda yapıla -
caktır. 

Yeni vapur bileti 
alma yerleri 

Deniz yolları vapurları için bilet 
vemıe ;"l!rleri dei(iştirilmiştir. 

Badeıma Tophanede seyyahin sa
lonundaki ~lerden bilet satıl -
mıyacaktır. Kamara biletlerini yc.1-
cular Galatarla liman hanı altında
ki Den.i:IJ}'olliırı acentesinden, gü
verte biletlerini ise lirııan reisliği 
altındaki g~lerden alacaklal:'C!ır. 

Tahvilat satışları 
durğunlaştı 

Esham ve tahvilat satı.şlan son 
günlerde d~ıştır. Paris 
bocsası kapalı olduğu için bu sabah 
finitürk fiatlan hakkında hiebir 
haber alınamamışsa da en sağlam 
biır borç senedi telild<i olunan 
'bu tabvilatın Fransada da kl'ymet" 
ten düşmediiti şehrimizdeki ali -
kadarlarca .kuvvetle tahmin olun
maktadır. 

Şehrimizdeki esnaf cemiyetleri
n.in bir çoğundan matlüp faydam 
temin olunamadığı ve heyeti umu
;ıııiye toplantlarında vadolunan iş
lerin sadece Jakırdı<ia kaldıj(ı hak
kında yapılan şikayetler artmıştır. 

Ezcümle iş buhna, işçi verme, 
muhtaç azalara vardım etmek, 
kredi teminini kola,ylaştırmak ve 
saire gibi esnafın en hayati hu -
suslarında bile bu cemiyetlerin is
tenilen aliiluı ve yardımı göster -
mcdikleri teessürle söylenmek -
tedir. 

Yine bazı esnaf, AVTupa hat<bi 
baslanıııcında muhtelif malzeme 
fiatlarının şehrimizde bir takım 
muhtekirler tarafından vükseltil
meğe başlanıhna.sı üzerine cemi -
yetlerinden; L ... karla alakadar ol
malarını rica ettikleri halde maa
lesef bunun yapılmadığını, kundu
racılar ve .ınar~ozlar cemiyeti 
!!ibi diğer bir iki cemiyet müstes
na ohnak üzere esnaf cemiyetleri 
heyeti ı<iarelerinin neııiyasayı de
vamla tetıkik ve ne de fiat teref
füü ile liıyilile me""tll bulunma
dıklanru iddıa ve beyan etmek -
tedirler. 
BİR TÜRLÜ TAHAKKUK 

ETMİYEN GÜZEL 
TASAVVURLAR 

BirQOk esnaf da modern yurtlar, 
ıfakir esnaf çocuk!ıırı kampı, kurs
lar açıhn= gfbi ırüzel tasavvur - ı 

la;ın vıllardır hala tah~k et - 1 
med;ğin.i isaret evlmncktedirler. 

Bunlardan başka muhtelli ce -
ımiyetler hakkında münferit dert
ler de şikayetler arasında bulun
maktadır. 

Ma;elii garsoların yüzde 10 lan 
işin..n el'an halledilememesi bir 
garsonlar mektebi acılamaması, 

is ·mıiracaatlarında adres almakla 
iktifa olumnası garsonlar cemiyeti 
azalanmn esas şlkioyetleri arasında 
bulunmaktadır. 

Tekmil esnafın CEmiyetlerine ya
zllmalaruıı. temin eimek için uğ
r_.. aUı!ı:adarların bu münase -
betle cemiyetlere de enerjiık, faal 
bir hal verip onları liizu."tl!u bir 
teşekkül haline sokması ümitle 
bekleı:ımcl<:tedir. 

Paçavracı ve kağıtçı
lenn bir müracaatı 
P~avracılar ve kırpıntı halin

de kağıt alıp satanlar Ticaret v .. 
kfıletine bir müracaatta bulun -
muşlardır. Bunlar, .rnemleketi:miz
den paçavra ve «ırpıntı kiıi!ıt ih
racatının menolunrnası üzerine İz
mt kağıt fabrikasına kullanılıruş 
~t kırpmtıo;ı ve paçavra sat -
mak istediklerini fıA.-at fabrikanın 
iptidai madde olarıık yalnız yeni 
kiıi!ıt kırpıntısı aldığını ve b,ı. 

yüzden müşterisiz kalan tonlarca 
paçaVTa ile 'lcijht şehrimiııde çü -
rümek tehlikesinde olduğunu bil
dirmişlerdir. 
PaçaVTacılar ihracata tekrar mü

saade olun:ınasmı istemektedirler. 
Key!l'iyet tetkik olunmaktadır. 

,----------------------------~-----------~ 
[ Avırupa Harlblnln içinden •.• J 
Tuna memleketlerinin Balkan devit ti ~rinin Japonya ile Fransa 

buğdayı nüfusu arasında 
AHupada harp var, fakat mu

harebe yoktu. Muiharclıesiz. gecen 
kış ayları zarfında Frarıo;a ile In
gilte~e Tuna memle!kctlerin:deıı 
bui!daY satın alma((a devam.edı_~ 
yorlardı.. Fransanın . ~·etiştirdigı 
hui'ıdaY Ingiitereye gidiyor, onun 
yerme de Romanyadan buğday a- 1 
İ.ıruvordu. Bu suretle sene başında 
250 bin ton buğday a.lırunıstır. Di
ğer yerlerden alınan bui?da\' tabii 
bu hesapta.ıı hariçtir A vrupada mu
harebe başladıktan sonra ise bu 
alış verişin altüst olduğunu söyle
mcge lüıuıın olmasa gerek. 

Şinayder fabrikası 
Dünyanın en meşhur tap fabri

kalarından biri de Snızyder'dir. Bu 
!fabrika yalnız top silah, tabanca 
ve mermi dehl, lokomotif ve elek
trik ile i.şliyen ID<l-ltineler de ya -
par. 

Fransızlar, Kröııo fabr>k>ası ı;bi 

bunu da. tahrio etmeden Alııno.n -
lara terkettiler. 

Almanlar, Şnayder fabri:lcasmın 
usun menEilli oeııiıın tq,larını Manıı 
.,.biline yerleştirip ıİ.ngiltereyi döv· 
ııı:oe1!e hazırlanıyorlar. İnııli*r bir 
bıılumdaıı bU2)a G.a .k.ımıaktadırlar. 

Yunanistan: Nüfusu 7,000,000. 
Mesahai sathiyc.;i: 130.000 kilo -
metre murabbaı. Payıtahtı: Atina 
şehridir. Pire ile beraber nüıfusu. 
1.000,000 dur. 

Bulgaristan: Nüfusu 6.j00,000. 
Mesahai sııthiyesi: 103,000 kilo -
metre murabbaı. Pavıtahtı: 300.000 
nüfusla Sofya. 

Romanya: Nüfusu ~.000.000. 
.Mesahai sathiveöi: 295.000 kilo -
meure murabbaı. Pavıtahtı 800.000 
nüfuşu ile Bükreş. 

Yugoslavya: Nüfusu 15,000,000 
Mesahai sathivesi: 248,000 kilo -
metre <murabbaı. Payıtahtı: 240,l}O() 
nü!usile Bel~at. 

Orta çağda Fransa 
O devirde Fransada üç sınıf halk 

vardı. Bunlar arasındaki münase
bat bı.ıoiin malümdı.ır. 

Ba,ta Baronlar yani dereheyleri 
geliyordu. Bunların il<aımet ettı:k -
lerı büvi.i!k ~!olar, bir hisardan 
fark.sızdı. Maryıı.tlerindıe yüzlerce 
binlerce mü.sclliıh adam bulumır
du. Kasaiıalan:ian, köylerden v 
alırlardı. 

Derebeyleri arasında nıiıc-dele 
eks>k dma:ııdL Biıôirlerile döiü • 

Avrupada harp başlamadan ev
vel Fransa ile Janonvanın arasın
daki alış verış yolun.da gidiyordu. 
Japonlar Fraıısrı müstem!ekele -
rinden mcvaddı iptidai(ye alıyor

lardı. Fransızlar da J apon!arın çı
kardı;;,. esyavı. Fakat Japonların 

ihracatı daha coktu. 58 ınil,yQn kü
sur yen kıymetinde imiş. Fransa
dan alınan mevıııddı iotidaiyein 
.k.ı )'meti daha aMır. 41 milyon kü
sur yen. Fa1<at A~ada harp çtk
tı.ktan sorıra Fr~ artı:lr. J ap0u
vaya mevaadı iptidaiye vereıni
vece»ini çiikü 'kendi harp sanayii 
kın buna ihtyacı oJ.duilı:ınu bildir
mişti. Jaıxınyanın mevaclıdı ipti -
da-ye akWı bır rn.aınleket de Hindi 
çinidır. Japonların şimdiıki vazi -
yetten i.sLilade ile HindiQiniyi ele 
f!eÇrmek i.stamesı karşıısında bu da 
düışünillmektadır. 

sürleM.i. Deniıeyleri, peik küçük 
yaşta ata bimnesini, kılıç kuilaD
.ınasıru öğrenirlerdi. Satolarında 
:ıi va!etler, e.ıMenoeier ~ ecleıv • 
ler: sabahlara kadar yerler. iQlll.' -
le, dan.ıı oderJerdL 

' ·~ ' . ~'' '\:•. 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

Y of da gördüğii. 
kadını cok • 
beğenen Ali! 
Asliye 8 inci ceza mahkeme • 

sinde dün iiğleden sonra garip bir 
sariloşhık hadisesinin muhak.e -
mesi yapılmıştır. . 
Davanın suçlusu Ali isminde hır 

kunduracıd.r. 
Atikalipaşada Medrese ookağın

da 23 numaralı evde oturan Ali 
evvelki gece müteaddit yerlerde 
bir hayli ıçerek sarhoş olmuş ve 
cebine 1 ş~ de 35 tik rakı koya
rak evine gitmek üzere vola dü
zülmüştür. 

Üstü:ıte içti.ği karışık rakıların 
tesirıle kafası dönen Ali bir aralık 
caddede Meryem adında bir kadı
na tesadüf edip beğenmiş ve bu 
tesadüfle berııber evine git -
meyi de unutarak Meryemin pe.. 
şine dÜŞIJlüştür. 

Biraz sonra Meryem Atikalipaşa 
civarında oturduğu eve varmı.ıı; Ali 
de arkasından yavaşça dalıp ken
di ikametgahına giriyormuş gibi 
sokak kapısını da i~.criden kilitle
mistir. 
Sarhoş kunduracı birkaç saniye 

içınde cereyan eden bu hadiseyi 
mti teakip hemen Meryemin üzeri
ne atılmış ve ona tecavüz etmek 
istemiştir. Kapının kilidinin sürül
mesi mirıiltüsile işin farkına va
ran ve eve bir yabanc~ adamın gir
diğini sezen Meryem ilk bakışta 
bunu bir hırsız zannetmışse de A.. 
linin tışikane sözlerle üzerine atıl
masile kötü niyetini anlıyarak büs
bütün korkmuş ve feryada baş
lamıştır. 
Kadının çığlıklarını işiten kom

şular biraz sorıra yetişmişler ve 
sarhoş mütecavizi yakalamışlar -
dı.r. 

Ali derhal polise verilmiş ve o
radan da mlıddeiurnurniliğe tevdi. 
olunrn u.ştur. 

Müddeiwnumilik h,iidi.>eyi nö.. 
betçi cürmüme.şhut rruıhkemesi o
lan asliye 8 in~ mahkemesine sev
ketmiştir. 

Saçlu kunduracı mahkemede 
·hadiseyi tevil etmiş ve: 

•- Ben Meryem.i uzun zaman
danberi tanıyor ve sev~yorı.ı.ını. 
Kcndisile son günlerde aram açıl
rnu;tı. Dün akşam yolda {!Örünce 
tekrar barışmamızı ri..;ı ettim. O 
da kabul etti. Beraber evine gittik. 
Yoksa ben habersizce içeri ı:innil 
ve ona tecavüz etmiş değilim!. de
miştir. 

Meryem ise vak'anın kat'iyyeıı 
bu şek.ilde cereyan etmediğini ve 
esasen Aliyi de hiç tanımadığını 
söylemlştir. 

Dinlenen G komşu şahit de Mer
yem.in kendi halinde yaşıyan na. 
muslu bir dul kadın olduğunu ve 
Aliyi tanımasına imkan bulun -
maclığını beyan etmişlerdir. 

Neticede sarhoş kunduracı 6 ay 
haıııse mahkfun edilip hemen tev
kif olunmuştur. 

Tek talibi çıkmıyan 
bugünkü memuriyet 

imtihanı! 
Posta, te!ıııraf ve tei.efon mi.idür

lü~ü tarafından yüksek melı:teı> 
mezunları arasından imtihanla 
rnemur alınması ·kararlaştırılanıı;tı.. 
Fakat bu mak.satla bugün yapıl -
ması icabeden imtihana tek bir ta
libin bile cıkmad.ı,ğı hayretle gö
rülmüştür. 

Bunun üzerine yeniden ibir im -
tihan açılması kararlaştırılıııuştır. 
2 inci imtihan a.i(ustosun 8 inci gü
nü yapılacaktır. 

----o--

Bu sabahki altın fiatlan 
Geçen hafta sehrimizde 23 lira 

50 kuruş olan altın fiatları tenez.. 
zül istid.adındadı.r. Ve fiatlar bu 
sabah da 22 lira 22 kuruştan yu -
karı yükselmemistir. 

IKüÇÜK HABERLERi 
* Maliye Vekili Fuat Ağrah 

dün akşam Pendikten trene bine
tek Ankaraya gitmiştir. * İstanbul, 'frakya ve Manna
radak.i tekmil boş ve müsait ara. 
zinin ekilip köy !ünün fazla ziraat 
yapması kararlaştırılmıştır. * Bu yıl nafıa fen mektebin -
den mezun olan gençler İstanou.l 
belediye.si müessesatın<ia mühe:::ı
di.sler yanında staj göreceklerdir. 

Kimin donanması 
Yuaa: AHMET Stl'KBO ESMD 

Geçen gün dlinya, 1939 har
binin en feei sahnesine •ahit ol
muştur: Harp, on ay kadar evvel 
başladığı zaman, bu ınüthiş dra. 
mın içinde böyle bir sahnenin ela 
gizli <>lduğunıı kimse ihtimal ve
remezdi. On aydanberi Almanya
ya karşı müşterek gaye uğrunda 
yanyana döğüşmüş <>lan deniz kuy. 
vetleri çarpışmışlardır. 

Fransa ayrı mütareke imzala -
mayı düşündii~ünü İngiltereye bil
dirince, İngilizler, donanmanın bir 
İngiliz limanına teslimi şartile 
kendilerini, ittifak muahedesinia 
ayrı mütareke imzalamamak nok
tasındaki taahhüdünden ibra et. 
meğe hazır olduklarını bildirdiler. 
:t'fansızlar belki buna razı olacak
lardı. Fakat d<>nanmalarını İngil
tcreye teslim etseler, Almanya ile 
anlaşamıyacaklardı. Almanya ile 
anlaşmak ve İngiltere ile ihtilaıa 
düşmek şıklarından bir:ni tercilı 
vaziyetinde kalan Fraııı.a, donan
mavı Alnıanyaya teslim ederek in
,.;ıiz hmumetini üzerine celbct • 
meyi göze almıştlr. Gerçi mütare
ke şartlarına güre donanma doi:
rudnn doi{ru~ a Almsny a)Jl teslim 
edilmiyor ve Almanların göstere
cekleri bir Frans1z li.nıanına geti
rilerek orada Alman, İtalyan zabl'8 
!erinin murakabesi altınd.a silah
tan tecrit edilecekti. Fakat müta
rekeye bu koydı yazanlar, bir şeyi 
görmemişler ~-e yahot da görm~ 
gibi davranınışlarclır: İngilterenia 
Alınanyaya itimadı yoktur. Esa
sen bu h~rbi dGğuran amil de iti. 
matsızlıktır. Binaennlevh İngilte
re ilk giindenberi mütarekenin do
nanma hakkındaki hükümlerini, 
bu gemileri ellerine geçirmek i~i.a 
Almanlar tarafından tertip edil -
miş hile telakki etmi lerd.ir ve ge
milerin Alman eline dü.,.nıc.ın..!~l i
çin her şeyi yapmayı ı:oıe almış
lardır. Franoız don nmasındaa 
!ıalıı.ediliyor. llaI.ika tte l'l'an,ız 
donanması, nıütaı·ekenin iın:1.alan. 
dığı günden itibaren Fnnsaya ait 
olmaktan çıkmıştır. İngiltere ile 
Almauya arasında bir mücadel< 
mevzuu <>!muştur. l\Iücatlele üç şe 
kilde nihayetfonebilirdi: 

1- İngilizlerin ellerine g~çerdl. 
2- Almanlana ellerine geçerdi. 
3-- Batırılır ..e yahut da Ameri-

ka "ibi bitaraf bir ılevletin lima
nına iltica ederek, harbin s<>nuna 
kadar orada kalırdı. Ensen de>
nanına lıir defa Amerikaya iltica 
edince, gemileri silihlarından tec
rit ederek harbin sonuna kadar 
mnhafaza etmek Amerika için bir 
vazife halini alacaktı. 

Takip edilecek en mantıki yol, 
douarunayı Amerikaya gönder • 
mekti ve İngilizler de buau teklif 
ettiler. F'1uıt Peten bükümeti, do. 
nanmayı Almanyaya teslim et -
mekte ısrar ettij:inden, İngilizler, 
ellerine geçirebildikleri gemileri 
müsadere ettiler. Geçiremedikleri 
gemileri de tahrip ettiler. lngilizler 
için başka türlü hareket etmek 
miimküa değildi. Çünkü İngiltere 
bir bayat memat mücadelesine gi
rişmiş bnlunuy<>r. Bu mücadelede 
eıı kuvvetli, hatta yegiine denile
bilecek silih, donanınasıdır. Fran
sız gomileri Almanyaya geçtiği ve 
İtalyan Wın:ınınwle birle_stiği tak
dirde İngiltcrenin mevcudiyeti 

' tehl.i.k.eye düşebilirdi. Gerçi mü. 
tareke abümı, Almanyayı gemi
leri kullanmaktan menediy<>r. Fa
kat bu taahhütle bağlı kalmak is
temezse, Almanyayı buna riayete 
lı:im icbar edecek?. E;ğer Almany., 
hakikaten, Fraıısız d<>nanın:wm 
bilahare kullanmak l!iyetinde <>l
masaydı, gemilerin kendilerine i
limini istemez, onları ya bulun
dukları limanda enterne ettirir, ya 
bitaraf bir limana gitmelerini ta.. 
lep eder, yahut da oldukları yerda 
batırılmalarını isterdi. Almanla • 
rın donanmanın kendilerine tesli
mini istemeleri, İngilizleri bak!Wr 
~üphelendirmiş ve bu harekete ı.. 
vessül etmelerine sebep olmuştuı:. 

Cezayir sahillerindeki deniz m111> 
barebesi, bir İn_giliz - Fran.su mu
harebesi de&"il, İngiliz • Alman mü
cadelesinin bir safhasmdau ibaret 
tir. Gemiler, mütarekenin imza &
dild.iği günden itibaren Fransaya 
ait olmaktan çıkmışlardı. Oran li
manında İngilizlerle kahramanca 
çarpışan Fransız amirali, n1illki
yeti başkalarına geçen gc,uikri, 
sahiplerine teslim etme;l'e nıernur
du ve bu boguşma içinde akan 
Fransız kanı da Fransa için değ-il, 

* Dün saat 13,25 de Büyük.de- 1--...,.....,....,....,...._ _ _... __ ...__ 
reden Köprüye hareke' eden Şir
ketihayriyenin 68 numaralı va -
puru Kiiprüden Boğaza giden M 
numaralı vapurla Büyü.kdere ko
yunda hafifçe çarpışını.şiardır. Nü.. 
fusça zayiat olmamış, birkaç ~ , 

Almanya için akmıştır. 

bayılmıştır. * Köprü üzerindeki Şirketihay.. 
riye ve Adalar iskelelerinin yeni 
bir şekle sokulması için bir proje 
hazırlamnaktadır. * Ortaköy ve Kıırnçeşrned.e bi
rer modern gmnmt bell yapilinaııı 
Beşiktaş kaymakamlı~ beledi
yvye tekllf ol~tur. 

Milli piyankoda 
kazananlar 

Milli piyangonun Ankaradald' 
son keşi<iesi dün akşam saat 17 d'1 
vapılrnış ve 150 bin lira 43~, 5(t' 

bin lira 37759, 3-0 bin lira 23728, ıs\ 
bin lira 22749, 10 bin lira 49349, 

1 33718, 37579, 23480, 21535 numara-
1 ralara isabet etmiştir. 944 le biten. 

biletler 2000, 04 le bi~er 150 şerJ 
33 ile bitenler 100 er, 8 ile bitenler) 
de 20 şer lira alacaklardır. Bu ke-j 
şide şehrimizde yaptlacakW-. 
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~~---"""~~IV8ililllliNllil~~~~ııwrHitler-Ciano mülakatı Son Berlin mülakatı 

başladı Rumen hava postaları seferlere 
. Bükı-eş S (AA.)- Rumen hava ı reş, Sofya, Selaııilı; ve Atina an- ı federe ba,ltyacaktır, 

tuketleri bugün 8 temmuzda Bük- mıda muııtaı.am beyuelmilel. ... 

Italyan hava kuvvetlerinin iç yüzü 
Londca 8 (A.A.)- Röyter: İtai- senelik tayyareler artık lnıı;ili> 

Y•n. bav.a kuvvetierU.ia uğradığı lere kafa tutacak sür'atle değil • 
zay!at bır tarafa bırakılmak üze.. !erdir. İtalyan tayyarecileri i:J'i 
re ltalyan havacılığı baklanda şıı 
wwahazalar serde.:ilebilir: atıcı değildirler. Bunun sebebi ta-

Italyau havacılığı 3, 4 •ene ev- tim noksanı olacaktır ve lüzumu 
vd inkisafınıa en yüksek nokta- veçhile talim içlıı. de bir çok •Y
sına varmıştı. O zamandanberi lar lıizımdır. 

kentlileriae kıy.metli :rarCım.ı io
kunacatmı ve ayui zamanda ı ... 
yan tayyarelerinin ilavesile ad .. 
den kahir bir faikiyet temin eQ. 
cek.lerini nmmuşlardı. Falrat Alı:
denizdo ve yakın doğudaki tecriL 
beler İtalyan tayyarelerinin çok 
mahdut bir yardımda bulnnabil .. 
ceklerİlli isbat etmi,tir. "'~eller eskimiş, motiirlerin ta _ Almanlar İtalyan tayyareleri -

latı azalmış oldutundan bu dört nin İngiliz adalarına hücum iç.ia 

Habeş hududunda muharebeler oluyor 
N~irobi 8 (A..A)- Tebliğ: Ev. 1 Dün öğleden sonra yeni bir bü- lıölgesinde küçük bir kö,... %3 bom-

~~~·sabah, ~~be~i•lan hududu ya- cum yapılmıştır. Ölen vcı yarala. ba atmışlıT. Bombalar bir miktar 
...._~nde lngika Moyalesinde bir nan yoktur. keçinin ziyaına selıe, olmtı.>Sa da 
fehı~ 10 dakika bQIIlbardıman eılil- ı Dün sabah erken, iki düşıııu hiçbir hasar yoktur. 
lllı8lır, - tayyaresi Kenyanııı şimal hudnd• .... 

Macaristanın mühim bir resmi tebliği 
- Budapeşte 7 (A.1\ .. )- Yarı resrıal 
auretıe tebliğ- edilmiştir. 
So~ birkaç gün zarfıntla siyasl 

mah(ıllerle eflı:arı umumiyede Ro
manya ~eselcsi hakkında müşa
hede edılen heyecanlı faaliyet ye-

rini daima büyüyen bir süklbıeta 
bırakmakla ve Rumen meselesinia 
inkişafı tam bir itimatla mütalea 
edilmektedir. Harbin yakın ola -
caiı tahmin edilen hitamından son
ra bütün meselelerİll ruzaameye 

almacağ1 zannediliyor. Sunanla b&.. 
raber, Romanya seferberliğinin ... 
bep olduğu l\lacar askeri tedbir -
!erinin Rumenler tarafında• bir 
teşebbüs vaki oluııcıya kadar ida
me edileceği kaydedilın.elı:tedir. 

batırdılar lngilizler iki Alman gemisi 
1 Lon<lra 8 (A.A.) - Bahriye ne- otedir. Snapl!Cr d.eniızaltı gemimiz, Daha sonra Snawer yine yine 
l:arotinin dün akşam neşredilen teslılı edilmiş bir balı:kçı gernisile ııi1Ahlı balı!kçı ııeınilerile tayyare -
'r-esni toblil!i. tayyarelerin hiınayesiıırle bır naık- ler tarafından himaye edilen bü-

Denizaltı gomılerim,z Alman - llye kafılcsıne hücum ederek i.ki 'Vük bir 'kafile ııörunüş "" Qdl< isa-
Yanıı;ı ,Norvcçle dC"niz mıinakale - 1 'Vapur torpillemiştır. Kafile kar. - \ lbet~ bir hüoom _vaparak ÜÇ ge -
sını ız aç ve bu münakal<ita ciddi 1 makan'ılc bir halde dal!ı~ bir mıyı tıorı:ıillaıniştir. . 
ı:avw.t vcrdiımefıe devam e1-nak- 1 Qcoya C:ol7ru çekümiştir. 

Yeni ve muharebeleri müthiş hava 
' Londra 8 (A.A.} - H,l\"a neza- •balar atılmıştır. Tayyarelerimi:ırlen yare üsleri de Bamlbaroıman edil~ 
retinın toblil!i: biri dönmemiştir mi.ştir. Bu fl,et:;e harekatından ikı 

SJn 24 &aat z:ırfında havanın Bu ı?ecıe Braınen ve Kiel'de ge- tavvareımiz dönrnemiştır. 
nıü:.ait olmamasına rağmen bava nı.i irı..<aat tez~idılarile Emden'd.e Sahil t.ayvarclerimiz tarafından 
kuvvetlerimiz faaliyetlerine devam siLlh depoları üzıe,-ine hücum et - dün y:ı,oılan ımüteaddit harekat e&-

~1nıi•lerdir. tik. Brunsbuttel'e ve Kiel kanalı nasında tayvarelcrimW!cn iki.si 
Dun Kndke, Elvreux ve \'ben _ meb!ıaline yangın ıbombalarıle bü- düşman avcıları tarafından düşü: 
~ tayyare meyrlanlarıııa. Zwol-ı .-ük infil.Hk bombaları bırakilin~ 

1 

rülımüstür. Miırettabattan 5 kı.şı 
fo de. ve Katawijil: !kanalı üzerine tır. fo ·iliz haro ı:emiları t:ıraiın.d.ıın 
bu yük nıotörlü mavnalara JiOOTl - Nordcney ve Homımı denız tay- topla,nılrnıştır • 

. Romanyanın yeni bir tekzibi 
. B~eş 8 (A.A..}- Rador ajans.ı 1 mahsulüdür. 1 mavnalara bindirılmişlir. Sonra -

bıldırıyor: Galaçda ekserisi ekalliyetlere ı dan Rumen makaınlarmın müda -
Ronıanyııdan Besarabyaya geç- I mensup olmak üzere Besarabyaya halesi üzerine müllccilerhı Prutu 

lllek ;.l' 5 b" ı.:.: uı k d lZ b" ı.:.· ger.mes"ıııe müsaade edilmis.tir. İki . . ~. ıycıı ın ~nin meçlı geçme 2rzu e en ın ...._.ı var- j , 
b~ ~l~ete doğru bir vapura l dı. BidaYelte Soveyt makamları bin yolcu dün nehri gcçnıi~tir. Bu-
bındıklerı hakkında bazı ajanslar bunların Pnıtu geçmesine mu va- I ;gün· de 9 biıı yolcu geçecekti.._ 
tarafından verilen haber hayal fakat etmedikletinden mülteciler 

Fransada 
· .. ,::•dry 8 (A.A.} - Havaıs aıansı 
l.A.J.Qtrı:ror: 

. Bır ımdb'us ~timaında B. Spinası 
Ue B. Xavier Vallet söz alarak, 
F~ansada bütün ıı:ırtilerin birleş
\ıgıl\lkn dolnvı memnuniyetlerini 
'l>ev:ın ctrn~lerdir. 

B. Yallet şunları söyleımi.ştir: 
•TCJki.Utı dc'.!:i~iııınl'k Jazım, fa -
'kat ın.anlıtr bu teşkilatı ifsat et
Uklori cJı.etıe, insanları da deinş-

bütün partiler 
tirmek lazımdır.• 

Harbin ilanına tekaddüm eden 
diplomatik: hadisattan bahsederek 
Daladier kabinesinde hariciye na
zırı bulunan Bonnet 1/9/1939 da, 
İtalyanın bir konferans toplıya -
rak Alman - Polonya ihtjli.fını 
halletmek için yapmış okluğu tek
lifi Fransa namına kabul elmiş ol
du~unu beyan etmiştir. Polonya 

Bulgaristan Sefirimiz 
bu sabah geldi 

(Birinci sahifeden. devam) \ 
mill yetperveroi. Ve gayesi. Su
ri ven!n tam istiklile ikavuşmaru 

id .. Schbender, bundan ibir müd
det evvel, Surivenin idaresi ba
şınd" bulunan Cemil Mardron ve 
arkada.şiarill8 muhalifti. Ve Suriye 
dısırıda çalışıyordu. Bu tarzı ha
rclwtiniıı sclıabi Camii Mamam ve 
a'lkadaı;Jarı haldilnda, Suriye is
h;ı;lali için kafi derecede çalışnu
l:'Or te1a.kkisi .idi. 

aurtu,. İtalyanın Bükreş elçisini 
kabul etmiştir. .,.,,,... 
MACARLARIN BİR HAR:Ell'U>u 
Budapeşte 8 .(HusUıSi) - Maca

tistanda dolaşan 90n bir havadise . 
göre, Macar hükümeti, BUkreşteki 
sefirine Rumen hükıimetinden Ro
manvada ikamet eden Macar ekal· 
livetlerinin hukukuna hümıe( ve 
ayni tıpkı Rumen vatandaşlarının 
ı>ördü&ü muameleye tabi tutulaca
llına dair tcınıinat istemesini ean -
;etmi.5\ir. Macar elçi.si, Romanya 
Başvekili Gigurtuya, Budapeşte -
den aldığı emri bildirmiştir. Ru -
men hükô:meti tarafından henüz 
bu talebe bir cevap verilmemiştir. 

birleşti 
harbe girdikten sonra sulhun ida. 
mesi için ı::avretlerini sarfetme~e 
devam ev ledil!ini ilave ederek, ge
lecek hafta zarfında bir konferan
sın toplaıunasını kabul ettiğini, 
fakat buna İngiliz ve P<ılonya ka
bineleri, Almanlarca işgal edil -
mi< olan arazinin derhal terki şar
hnı kosarak imkan bırakmamış ol
duklarını "tla bildirmiştir. 

.. 

İngilizler 
Roman yadan 
çıkıyorlar 

Romaııyada bulunan İngilizler 
Rumen hükumetinin totaliter re
jime dönmesi üzerine peyderpey 
Romanyadan çıkma&a başlanuş -
!ardır. 

Bu sabahki ekspresle Romaııya
dan 9 İngiliz memur ve tüccan ai
lelerile birlikte şehrimiıe gelmiş
lerdir. 

Yine bu sabahki konvansiyonelle 
de Romanya ve Bulgaristandııı il 
İngiliz gelmiştir. 
Diğer taraCtan Romanyadaki İn. 

gilizlerden 40 kişilik bir grup da 
bir İngiliz kargosunu kiralıyarak 
dün akşam Köstenceılen limanı -
mıza gelmişlerdir. 

ve Balkanlar 
l.Biri:M sahifeMn ıievınrıJ 

:ruz vamlacıılı;.tll". Diier bir ri Yal~ 
tıe >!Öre de, iHitler, İllll(ilıtereye kar
~ yaı>ılııcak hırv aaıtaı:nımna İtal
yan hava lı;uyye(lerinin de iştira -
k:ini temine c~adır. 
J'RANSIZLAıRJN MUXABEI.J!S 
Diğer taraftan, Fransa - İngil -

tere gerııi.ndlii?i devam emnek.te • 
dir. Fransız bükUmeti, Oran ha
disesinin intikaıınmı almak üzere, 
sillıhlahtantecrit etmekte oldul!u 
iki Fransız deni% tayyare filotil-
15sını veniden silahlandırmıstır. 
Bu filotilliı.l.ar, Cebelüttarıkla, ln
ııiliı haıı:ı gun.ilerine taaruz ~t. -
mişlerdir. Bir İ~iliz harp ı;ıeını.s.ıne 
isııbet vaki olımustur. .. 

Havas ajansının hild1ı:-dii!ine. ııo
re. itary.a, Fransız donaruna v_e na
'"" kuvvetleri hakkındaki muta -
reke şartlarında tadiıat yapmağ.ı 
kabul ebıniştir. 

İ•kendet'ivede bulunan Fransız 
deniz filootı İ~ilizler tarafından 
silahtan tecrit edilım~tir. tki filo 
arasında hiQbir hiıdiıse çıkmamı.ş -
tır. Fransız 'bahriyelileri memle
Jootlerine gönderile<:ektir. Bır kı
sun Fransız bahriyelileri İngılız • 
lıerle m~ereken çalışmağı tercih 
elımişlerdir. 
İtalyada bulunan Alıınan do • 1 

nanma kumandanı Aaniral Reader 
Spezia'daki İtalyan filıosun.u tef - ı 
tiş etmiştir. 

Oran hadise.sindeki zayiat hak -
kında Fransız hüktlmcti şu rakam
ları bilıdirmektedir: Üç bliyfrk ve 
bir köçü'k geııni karaya oturmuş -
tur. Bretagne zırhlısından '.!00 kişi 
kurtulınıııştur. Dünkerk, Provence 
ve Mogador l!C'!Jlilcrinde 200 kişi 
öfilıüs veva kavhohnuş, 40 kişi a
iiır surette varalanmıstır. Karaya 
oturan gemilerin y:izdürülmesi işi 
tet!kik edilmcktodir. 
Fransız tel:;iz postası propagan 

komiseri Prov-,'Qrt Çörc'.lin son 
nutkuna cevap vererek demiştir 
ki: 

ıtiıımesiııu meneıım:iştir. .Bu mnre 
muhalif battıke< eden ııemilere a
tıes acılaeaktır. 

GENERAL DÖ GOLUN 
BEYANATI 

Londra 8 (Hususi) - Peten hü
~etine muhalif Fransızlarm tı.
şında blJ'lunan General De Gaulle 
teııkil etıınekte oldu.ğu ordu hak -
kınıda gazetecilere demiştir ki: 

•- Az zamanda motörlü kıta
lardan. deni2 ve hava cüzü !anıla
rından müreiklceı> bir kuvvet !et
ki! edeceğimi talmı.i:n eylİ','Qrum. 

Bu kuvV'et bir Fraıısrz toprabnda 
harekete geçecektir. Tayyareciler 
de Arner>kıııdan yeni ııelen tayya
relerle himıete ı>i<eceklerdir.• 
ALMAN TAYYARE ZAYİATI 

Londra 8 (H usll.!İ) - Ta:yrrıis 
.ııazetesinin resmi istatistikleroen 
ahp nesrettiğine göre Alınanlar; 
muhasamatın başıodan 90n gün
lere kadar yalnız İn.gilizlere klll"1l 
2500 tayyai-e kaybe!.mi.şlerdir. 

Fransızların, lfulaI>dahların, 
ve Belçikalılarııı düısürüp tahrip 
ettikleri tayyareler bu hesaptan 
hariç buhınmaktadır. 

FLANDER HEZİMETİıN1N 
l\1ES'ULÜ KİM? 

Londra 8 (Ilusı.ıısi) - Flander 
cephminı:leki hezimet sebeplen -
nin, Peten hükü:meti tarafından 
İI\gilizlere atfedilmesi üzer.ne yük
sek rütbeli bir İngiliz zabiti mü
hinı i];şaatta bulunmuş ve ezcüm
le de.'"Iliştir ki: 

(B~makaleden. devam) 
menf.aatJeria.i totaliterlerle şa.rk 
Avrupasında ve diter sahalarda 
telü edip edemiyecejiini veya et
m4 bulunup bulunmadığını bil
miyoruz. Bunun haricinde harbin 
fiınali ve şarki Afrikada, Akde -
Dizde şiddetlenmesi ve orta şarka 
sirayet ettirilmesi ihtimali de kuv
vetlidir. İngiltereyi Akdeni:-.dea 
uzaklaştırmak ve Ingiliz impara.. 
torlıı,,<>tuıu Afrika ve Asya toprak
ları üzerindeki en randımanlı sa
llalarından mahrum .kılmalı: için 
;yapılacak olan bu harekette İtal
yanın en aiır yükü üzerine almas,ı, 
Fransız üslerinden ve karaların -
dan istifade eylemesi, hatti bir 
takım vaillerle Fransız ve İspan. 
yolları da bizzat kendisine şerik 
etmesi ihtimali vardır. 

Bu takdirde Cebelüttarık, Sü -
VeH. Suriyenin ilk hareket ve 
zorlama hedeflerini te~kil etmesi 
ihtimali vardır. Cebelüttarık ve 
Süveyş dü~ürüldüğü takdirde Ak
deniıde serbestliyecek ve donan
masını harekete sevkedebilecek o
lan İtalyanın Irak petrolleri ve 
Hindistan üzerindeki Alman eme
lini tahakkuk ettirmek için sıın
yeten Irak istikametine ileri ha.. 
rekete geçmesi tasavvur olunabi
lir. İhtimal bütün bu ~leri başar
mak hususunda Cebelüttarık yoln 
ile geçecek ve Suriyeye ihraç ola
nacak Alman fırkalan da buluna
caktır. Belki, Sovyet Rus)·ayı da 
bütün bu işleri başarmak ve her 
türlü minii bertaraf etmek için 
ikııaa veya tahrike &ayret ediyor
lar. 

Ancak bütün bu hareketlerde 
muvaffak olabilmek plim üzerinde 
tasavvur edilditi kadar lr.olay de
iildir. Bi:ı:ce aşnğı yukan hudut
larını i:;aret ettiğimiz ınıntakalar
da eğer harp ola.cak.sa ve mukad
derse herhalde bu harp A vrupada 
şimdiye kadar vukua gelen ıııulıa
rebclcrden çok dahıı. ~etin, çok 
daha şiddetli olacak ve totaliterler 
için zafer bir serap olmaktan ile
riye gecmiyecektir. 

Alnı.an ~-a ve Il~~·ayı butiin bu 
kararlara sevkedecek olan amil 
üçtür: 

1- İnı:ilterenin ı:östcrdijii v. 
!!'~!ereceği mukavemetin cündea 
cfine artması 

2-- Almanya ve İtal~anın bil
tün bir aç, iktısadiyalı, istibsalii>, 
bünyesi, sıhhati, nlıanu bcrı:ulmut 
Avrupayı baslarına almış buluD
maları 

3- ~t üzerinde tesbit ediL 
miş hayat liahası planlarının ta -
hak!ı;uk ettirilmek ve dünyayı ye
niden taksim etmek hulyası. 

Muhakkak ki, harp tota\it.,rl• 
rin bütün arzularına rağn1en ~ 
•alnııya değil, uzanuya doğru P.. 
diyor. Uzadıkça ve ihtillt peytla 
eyledikçe totaliterlerin yüklen • 
dikleri mes"uliyet o nisbette ar!L 
cak, Avrupa o pisbette sefalete 
maruz kalacak, ibtililler ...., is -
yanlar çıkacak, İtalya ve Alnı-
ya harbi devam ettirmek içia hiç 
bir ınaddei iplidaive ve milştaile 
bulamıyacak ve nihayet bir ha7ll 
daha kan dökülmesiııe ve lalr kı
smı düaya parçasılUll daha zed.r 
leDJUesino mukabil totaliterlerbı 
de bütün yaptı.klan yularına ~ .. 
rar olarak kalmaktan ileriye P9-
miyecektir. İşin doÇusu ve en &&. 

lim tarafı, olanla iktifa e1lenuılr. 
sulhu kurlannanm çaresiıai ara -
maktır. Hıma rai:men harlıin y.,... 
yeni sürprruer ve tezabıirlerle de
vam eckceiine maal.,,,ef k.ıınii2 ve 
balih.a:ı.ırd.a.ki ı:-idi>, bunun tridişi
dir. Ba itibarla Bitler - Kont Ciaae 
milli.katı da bu gidişia kuvvetll 
delillerinden biridir. Buıı1lll illll 
bariz ve filli netice<# de tek ceplte 

· üzerinc!e harp sisteminden vup
çilmesi olabilir. 

Çünkü, Almanlar için muti.aka 
harbi .onbahara kadar bitirmek 
mukarrer ise tek cephe plıiıuaı 
terketmek \'C bir kaı; cephede har, 
talihini tecrübe ederek işi toparla
mak veya tamamen kaybetmeiıı 
vakti gelmi~tir. 

Fa.kat. bir kere herhaııgi bir sa.. 
hada söküntü ba~layınca bumm 
çorap söküğü gibi gidece!;ni da 
yine Alınan ve ltalyaıı kurınaylr 
rının gözönü.ne njması birinci 
şarttır. . . 

ETE~l iZZET BENiCE 
•- Fransa son hadisatı hiçıbir 

•- Flander cephesinde Alınan· 
!arın açtıi(ı gcıdiğ'i apat.mak icin 
İngilizlerin şirnalıden. Fransızların 
da cenuptan hücwna geçmeleri ka
rar!ıu;tırılmı:şlı. Fakat Fransızlar, 
hazır bulunmadı'kları bevanile, ta
arruza geçmediler, İrutilizler Yal -
nız başlarına taarruza geçtiler, 21 
mayısta Flanclerde Fransız kuv
vetleri lrnrnandanı General Bılliı>
tinin tefk;ibi ile lıuıi,lız ve Fran -
sızların taarruz.a ı:eomckri kar:ır
la<tırüdı. Fakat Fran.>ızlar, bu de
fa da harekete geçmediler. hg,Jiz 
frrka'arı tek ba•larma taarruza 
"çcerck heddlcrine varımı;lar. Al-I 
manlara büyük zayiat vcrdırrıciş
ler, 2 gün Arras önünde ka:.'1ra'llan
ca rar-ısnuşlar, fakat cenuptan 
bL"klcnen Fransız yardımı gel.me
di;;;ındcn ric"ata mecbur kainıış -
!ardır.• 

'--· 
znıman unutm,yacaktı.r• 

Frall'Slz askeri mahkcme!ii. 1 on
drada bul<Unan General dö Golü 
ı;ııvabcn dört sene hnnse, vliz f·ank 
ıpara cezasıno mahkü:ın etmiştir. 

Fra:ısız ıı:>:azetelerl İo::ıil!erc a • 
levh,nde reşrivnt yapmai(.a baş -

lıımıslardır. ENİ REJ!'! FELE:\IEN'K MÜ TEMLEKELERİ 
FRANSADA Y 1 

•' • 1 NE OL'\.CAK? 
Diğer taraftan, Fransız parla - Nev;"Ork 3 (Hususi) - Riyaseti 

m•,'ltosu__)·arın. t~lana~ak ~·e _car- cumhur ıınıumi &.it\bi Jonreo 
şamba gunu nııllı mcclısın ıçtuna- prensibi mii.nascbetile ve gazete -
ına karnr \'ercct-0--.tır. . . cilerin hlr sualine }:arşı Am<'ri -

Fra1'SIZ Başvc~ıı .. muavını I.~ - kanın Hindiçini meselesinde ta -
va!, Frans:ının bu:~n _srva-<i ve ıç- m:.mıen lakavt oldııiiunu sövlem~ 
timai havatı:u dc){~ıreC"cık ırahı- ve Holanda müstemlekeleri İ:;"al 

• yette, ihtilalci bir veni kanunu e- edilecek olursa Amerikanın iti;:;.,. 
sasi projesi 'haıırl_a_maktadır. P~ edip etıniyece-J'(i hak:kmdaık.i bir 
15ımcntcı ~ıstcıını Jaovedılecek, bu- suale de şu cevabı vermiştir: 
tün sıyası partıler kaldır1laı;aktır. •- Amerika, Felemenk Hi.ndis-
Başvcki~ ~fareşal Peten V"f?~~ kanu: tanmdan iptidai madc! ter alma!k
nu esasıyı ne5retmek sala. ıyet~ tadır Bunun icin mezkı'.ır toprak
Ülerine alacakt<r. Fransa.da Totalı: !arın vaziyetilc alakadardır.• 

r.e!'ml~ Fransaı:ıın 1:al~ınacaltı u- kont.'OlÜ altında bulunan Franısa -
ter bir rciinı kurulacaktır. Bu V<!nıl Roma 8 (R:ıdw) _ Alrnanla.rın 

mıt edilınektedır. Yem devlet t~k •İspanya hudutlu kaı:ıatılınıŞtır. 
partili ol__ac~~ •. b~,. Frans:ı tarıhın- HiÜerle Ciyanonun dünkü gö
dc hakikı bır ilıtıl.'il f:<'şk_ıl ed~c<E- rüsmelerinı:ie ·ven.iden kurulaca 
tir. Birço~ Fra~z ~ıc_alı yem ka- olan Avrupa meseleleri ııörüşül -
nunu esası pr11ıesını şm;rlıden ka- dliilii nibi İn.<(iltereve yaoılacak o
bule taraftardır. Mecli.;ın bu .!'r<; lan müsterek taarruz da müta' 

Vesikalar 

jeyi kab~l edecegı ku\ vetle umıt 
1 

tur 
edilmektedir. _0.,u."1ıı·m....,us.._...,· ............. -----•ı 

MUHAREBE VAZİYETİ 

Asker gözile ceplıeler 
reket eden taraf hasmını daima 
müşkül mevkie soku~or. Teııelı
büsü daima keneli tarafında sak 
lamak metodunu Almanlar öt -
retti. İn~lizlor Fransız filosıııı.a 
karşı giriştikleri hareketle o ders
ten iyi istifade ettiklerini göster
diler. 

( Birı ıcı salıifeden deı·am) 
yetinde büyük bir rol oynıyacalı: 
kıymeti kayb~tıniş oluyor. !Uer
selkebir limanından kaçan bir 
hattı harp gemisi birkaç muhrip 
ve açık denizlerde bulunan ban 
hafif kruvazörler İng;Jiz filoııuıııı 
tehdit edebilecek kıymette de,il
dir. Maliııudur ki, denizlerde ha.. ı -------ZA--Y-İ 
kim.iyeli tahtelbahirlcrdeq, hafif Eminönü yabancı askerlik şuh. 
kruvazörlerden ,.e muhriplerden sindan daimi sair.at olarak aldığım. 
ziy.ade hattı harp gemileri temin tezkeremi zayeıtiın. Yenisini aı .. 
etmektedir. Fransız filosunun hattı cağımdaa ...kisinin hükmü yolı:
harp gemileri ortadan k~lkmh ~!~- tur. 
lundu(:una nazaran denız a - Hiiseyin oğhı Edip Koııakh 
yetine tesir icra edebilecek tek- Gerze 1324 
nelerin İtalyanlar hesabma çalıt
tırduıası ihtimali kalınallUJjtır. Eıı 
yeni iki Frans~ zırhlısının kızak
tan çekilerek İn&iliz limanlarına 
götürüldüğü de malumdur. 
Şu halde Akdenlıde İtalyan d• 

niz hakimiyetini tesis ümidile mü. 
tareke şartlarının esaslı maddele
rinden biri haline &etirilmiş olu. 
F'ransız filo.s.uuuıı Fransız limaıı· 
laıında muhafazası ~i su) a düş
müştür. 

Tııluni.ıı edilir ki, Bitlerle Koııt 
Cianonun Bcrlindeki mülakatı e .... 
nasında görü~ülen meselelerden 
biri de Akdenizin bu son vaziyeti
dir. 

Anlaşılıyor ki, bu harple ilk ha-

ANKARA RADYOSU 
18.- Progr<Mn 
18.05 Oda müziği '1>lJ 
18.30 Radyo caz orlceatran 
19.10 Türk müziği 
19.45 Ajans haberleri 
20.- Fam heyeti 
20.30 KonUŞT714 

20.45 Dinleyici dilekleri 
21.- Şubenin eserlerinıUn ( pl.j) 
21.30 Rad!Jo gazetesi 
21.45 Radyo orkestraıı 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Cazbant (ı;ıl.) 
23.25 Yarınki program 
23.30 Kapan~ 

Diğer tara!ftan. İngiltere, Ame
rika ve Kanadaya en oüyük sila.h 
siparişlerini vermiştir. İngiliz tay
yareleri Alman ise;ali altındaki bir 
ççlk üsleri ven.kren bombardıman 
el:m~lerd:ir. Norveçte Bergen li -
nıanındaki petrol dcooları ve sar
nıç ııemileri bombalanımış, yan -
guıJar çıkmıştır. Ayrıca Zeichsha-
1.lôen Alman tavyare fabrikasına, 
Varlhaven ve Flessioge Holanda 
tavyare meydanlarına kar~ı hü -
cuınlar yapılıınıştır. 1ki İngiliz tay
yaresi dönmeın~tir. 

(Birinci sahifeden devam) 
giliz gazeteleri bu hususta neşri- Bir ceset bulundu Yakalanan eroinciler 
yat yapmaktadırlar. Bu gueı. Beykoz sahillerinde dün bir ce- Sabıkalı eroin satıcılarından 
mütalealarında, bilakis, Ingiltere- set bulunmn•tur. Genr bir adama 
nin Sovvet Rusya ile gittikçe mü- -< ' iMehınet ve Salih ismide 2 lriŞ 

' ait olan bu cesedin üzerinde hü- _._ nasebetlerini düıeltmeğe gayret meıınurlar tarafından Tahtakal.,.... 
viyetini tesbit edecek bir vesika 

ettiği tebarüz ettirilmekte, Alınan bııluııamanııştır. l\lumaileyhiıı y"Ü%.. suç üstünde yakalanarak: adli}'ıe1'8 
iddiaları çürütülmektedir. mek üzere geçen hafta denize gi- verilmişlerdir. Bunları üzerlcnn-

Bu bes nwnaralı Alman beyu rin bir daha çıkınadıiı ı:örülen bir de 3 paket eroin bulumnu:;tur. 
kitabmda çıkmış olan vesikalar - ld • •-h · d"lııı ktcd" ns:ı" --'""-'- narip bir tefsiri yu··
dan 6 ve 8 numaralısı da neşredil- ı ,,,;g;,e=n,,;ç=o==u=g=u="'="::'u=n=e7'7ı =e==ır=.=="'==~=="""=="=========-

~~iı iJ:!~f:a~':· l~oU::f:Nd~~ KA"' G"JTC1LARA 
ve eski Fransız başvekili Dalad - 411• .. 
yenin el yazısıdır. Bu \:esikada, ı 

gilya, Sovyet petrol kuyulannm TOPTA.."" ve PERAKENDE 
muhtemel tahribi şekli hakkıuda Ambalajlık iade ı:uete kiğıtlan bundan böyle müt~ahbide 

Sö.vlendil!ine ı::öre, ~hbenderin 
ka 'ı, Suriyede vuku bulacak ma
lıivetı daha genis bir takım hadi -
sel~rı :ı başlan~ıcrdır. Bu ·katil ha
.· ni, bır lddiırya ı?Öre de. bugün 
at·tık Sur.veyi ın:;ldafaa edemez ha
le gelen Fransanın tahakkümünün 
kurbanıdır. 

Rumen B:!'ive'kili dün aksam 
radyoda bir nutuk söyliyerek, Ru
men ekonomisinin Avruoanm ye
ni nizamında büvük deJ!işiklikler 
::ı:eçıreccğine isaret elaniştir. 

Gece, Kiel ve Vilhelshaven den1z 
üsleri de bombardıman edilm~tir. 
D<ık, inşaat tc:ııgii.hlarına, Ham -
bur~a hücumlar yapıl!l'llış. yan -
gınlar çı:kartıkııştır. Kolonyada 
demiryolu bambardıman edilmiş -

Meksikada çarpışmalar tir. Holandada Sehiı:ıel tayyare 
meydanı boımbalarmu.ştır. Bir İn
giliz bombardmıan tayyare;; üs
süne dönmemiştir. 

bir muhtıra hazırla.nınasına dair- verilmeyip dotrudan doğnıya idaremiz tarafından sahlığa çıkan-
dir. la '·tır 

8 numaralı vesika ise. 5 nisan ca.. · 
1940 tarihli olup, Fransız ve İıı&"i- Talip bulunanları.ıı. her hafta Pazartesi cilnleri sabahleyin saat 

. Bir Amerikan haberı.ne ı:öre, İn
gıl zler, Ira'ktan Surıycye giden 
ııetrol tıoru' annı kesmişlerdir. 

BALl{AN MESELELERİ DE 
GORÜŞÜLtlYOR:\IUŞ 

Lond~a 8 (Hususi)- İsviçrede 
muıı,ıe,ır. Noyes Zürher Çaytunc 
gaıe esının haber verdi"" .. . b.ne gore 
Ilıtler • Ciona milli.katı d A 

b 
n a v. 

nıpaıun cenn u şarki meselesi de 
rrörü,ülnıü.$tür, Bu gazete Tuna ve 
Balkanlarda mevcut meselelerin 
•ulh.an halledilmc.,inde Almanya 
ve ''.•lyanın büyük menfaatleri 
0lılu~unu da tebarüz ettirmekte _ 
dır. 

İTALTA SEFİRİNİN ;'il!\ 
ZİYARETİ 

Bükreı; 8 (A.A.)- B~yekil Gi-

YUNANİSTAN - ALMANYA 
VAZİYETİ 

Atina 8 (Hususi} - Yunanis -
tanla Almanya arasında oon haf
talar zarfında yapılan elronoınik 
müz$ereler bir anlaşma ile ne -
ticelenmiştir. Şimdiye kadar. Al
man markı 43 drahmi ile hesapla.
nırken, 'bundan sonra ~ drabml 
olarak hesaplanacakıtır. Bundan 
baska ithalat ve ihraeat Ironten -
ianları fazlala<"\ırılmı-tır. Ayrıca, 
Yunan giianrüklcrinde Alıınan mal
ları icin tenzilat •-ımrlacaktır. 

YUGOSLAV HEYETİ 
MOOlıxYva 8 (A.A.} - 8 ten.mı. 

da Mil8.n Garilovic'in başkanlı -
ğındaki Yu~lav diplomatik ~ 
v.eti :Moskovava muvasalat elmiş
tir 

Nevy<ırk 8 (Husus!} - ML"ksika 
hükCıırneti dahilinde Reiısicumhur 
seçimine başlanılmıştır. 
. İntihap esnasında bazı karışık

lıklar vuktı bulmu<-tur. Bu çarpı:;ı
maJarda 32 kişi ölmü$ !>2 kişi de 
:r.aralaruıuştır. - . - - -

1559 Hicri I 
Cem";iyelahir 

1356 Ruml 
Buiraa 
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8 Tenımnz PAZARTESİ 

Vakitler Vaıati Ezani 
-----ı~Se::::.:.. . .::Da.;:ı • .::::Sa::.;.~D~ıa::.ı 

s 36 8 53 
13 19 -4 55 
17 19 • 55 
20 43 12 00 

1 Yata 22 4-4 2 01 
İmsalr: 3 19 6 36 -------· 

Cenubi İllj(iltere sahilleri açı -
ğın<la bir Alman bombardıman 
tayyaresi düşiirühnüştür. 

Bir İn.!!iliz tahtelbahiri bir Al
man levazım gemisini batırmıştır. 
Tobrutı: liıınanını:iakiİtalyan harp 
.gemilerine de bir hava akını ya • 
pılrnı.:ı bir İtalyan tahtetbahiri ba
tırılmıştır. Dii:er bir İtalyan ha.11> 
gemisinin de ı<üçlü:k.ler içinde bu
lunduı:;.t anlasılmaktadır. Aynca 
Sicilyaya da a:kınlar vaoıırlırmşt.ı.r. 

İtaJyan tayyareleri de Maltaya 
taarruz etım.i.şlcrse de mühfnı bir 
netice elıde edememişlerdir. İngi
liz tayyareleri de Şarlti Af.rikada
ki Zolaya taarruz etııniş\.er, hava 
mevodanında iki İtalyan tayyareai
ni tahrio etıni.şlerdir. 
Mısır hükılnıeti "İineş battılktan 

sonra, İSkenderıye limanına ııemi 

9 - 11 arasında gazetemiz idare müdüriüğibıe müraraatları. Iİ2 hava genelkurmaylan arasm-
daki bir mukavelenin protokolır j~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ııadairdir. ..---~~-~~~--~-----:-:----:--~•ı-=-----, 
~.Alman idd.iuma göre, b• Devlet Demiryollan Ye LimaDları ıletme 

vesikada da Kafkas petrol mınta- f f 
luısuıa karşı npılacak hava hü • u. dare.i liııları 
cumlarına dair bazı mütalıeal• 
vardır. 

N y Tid isimli İngiliz gazetesi, Aı. 
manların, Fnuısada bir vaı:oada 
bulduklamu iddia ettiii ve Alınaa 
radyosunun ve İtalyan propaga,._ 
dasının g-eniş bir ınrette yayına1'
ta oldu(:u. bu vesikalan ıne~ 
bahsederek diyor lıi: 

cAlmanların mıız:ır vesiblar 
bulmakta hususi bir ınelıaretıed 
vardır .• 

Sovyetlerle bir kısmı ıılemolı:rat 
devletleıtn ara.mu açmayı istih -
daf edea bn nydnrulııuq vesikala
nıı çüıiiklülil bııkkuıcla, İngiliıı 
matbuatı müdellel mütalealar ylı
rütmektedir. 

Muhammen bedeli 1140 Ura olan 1000 Ki. 2 m/m IWııılıCında lwflUD inha 
(22/'!/lMO) Puartell ıünil saat (10,3') o• buı;ukta Haydarpapda Ov bin .. 
dahilindelı:! ltoırliqon tarafından açıl< olı:liltme umlile satın ılınac.U:tır. 

Bu' ile girmek istqenlerlu. 8$ lira ııo kuruşluk muvakkat tenunat ... kıııı,... 

DUD ı.7ia eWtı voııaikla birlikte etilli- illn1I aaaüne kadar komi17ona mtı. 

raca.atları Jlnmchr. 
Bu işe ait prtn:uneler komisyondan parasız olırak dafıhlmıııktadır (5631) 

Kuleli A•. Liseler Md. den : 
Kaleli. lllal1-, Buna aü:ul llıelorlnln blr!nd smıflarına ialUli ve bülllll 

sır- prt1annı bal& olan namuU<riıı oeçme ııuıav!an 10 teınmw: 940 rünl 
ınez!<Qr liaelerde )'lll>llacaktır. Na.mı:eUerin on ceç 10 teınmuı 940 sabahı .... 

selı::f%de mürokbpll laılemlerile ~· hokka kaleınlerile isOll lioelerde bulıın.-
lan il.iıı olunur. (224) (5C90) 
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SPOR YENİ BAYAT 

Ver 
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elini sıka yim ! 
Tllıtdyede netpııetf!e eöhret 

Son Milli Küme Maçları ~AT~~ • O dıa ABDtlL V AH1T TURAN 
nııaıGımıcbr. Kahwdk iıQlıı 

Yazan: MAHMUD YEiARI 1 Galatasaray Vefayı ve Fener- ?a:::~~~~!~ 
bahçe Beşiktaşı 5-2 yendiı~,~.=sT=AN~B=UL~BE=L=ED=.Y=E=s.=ı=LA=N=LA=R•~J Yeni tarusnuşbk. Fakat üç dört 

~ icinde o iı:adar senli benli ol · 
ınustuk ki, bizi ıı:örenler kırk yıllık 
ahbap sarurJardı. 

O. benden, bir.kaç yaş büyüktü. 
Gel gelelim içi benden ıı:enç kal • 
mıştı. Aklı fikri, gezmekte, eğlen
mel<te idi. Her tesadüfümüzde: 

- Azizim. 8')yle qrşılı.ltlı otur
sak da l<afaları çel<;., uzun uıın 
koıı~o dertleşsek. 

Diye yalvarıyordu. 
Güler yüzlü jronuskan adamdı; 

fakat az zamanda can ciğer olma
mıza ra(ıımen, •)Qki Aleminde- na
Wdı? Bunu bılmivordum. Yalnız, 
i(Kınin . herl<ese. ba"4<a başka tesir 
ett.iiini bllivordum. Ç-Ok mu içi -
yôrdu. Yoksa, iki kadehle sabah mı 
ediywdu? İrince BlZlV'Or l!IU, yok
ea çenesi mi açılıvordu? Dört beş 
!kadehten 80nra cıvıvıo çileden cı
lnverirse 7 .. 

Onunla iı:arsılıklı oturunca, u • 
sun uzun ne iı:o11,,.,.caktıi<. Bana, 
dert mi dinletecekti? Bir~. va
bmı bıri<arnadı. 

- Yann ak<am bulu.şalım. Ben 
l(elir seni evinden alırmı. 

- Yarın akşam, başka bir ar· 
kadıışa ııöz vermiş bulunuywuın. 

Berum hesabıma meydan ok:u
l"Oıdu: 

- Adıı.ın ııen de! Atlatıver, te
resi! 

Ben de sözlesti&im arl<ad~ he
aıııbıpa bu iltifatı bazınettim. 

O kulağıma :fııııldayordu: .... 
- Şöyle asude tenha bir yere 

ıııider. kafaları ltirişleriz. Ontlan 
90nrasını bana bırak. Göreceksin, 
öyle eölenecef(iz ki .. 

Elinden kurtulıınanın kabil ola
mıyacağıru, 1Srarının şeklinden. an
luyordum. İkrama karşı sert dav
ranmak da ayıp olur. 

- Peki, dedim, öbür arkadaş 
Kijcenecck amma... . 

Elile sırtımı ok.uyordu: ' ~· 
- Gönlünü alırsın. H;ıtırından 

f'ıkamıyacajiım ibir arkadaşla be
rnberdim, dersin, yalan da dei!il. 

Ertesi akşam daha l(iin karar • 
madan eve damlaını~tı 

Gözleri sevinrten -arlıyordu. 
Sokakta yürürl<en koluma Jtimıiş, 
bir teviye söylüvordu: 

- Ben sessiz bir yer biliyorum. 
Oraya gi.tleriz. Mezeler de. servis 
de temizdir. Çok memnun kalacak
sın. 

Gazino. dedii!i sıi.bi sessiz; meze
'ler de, servis de temzdi. O, eme 
~azinonun masalarını, iskemle -
;ııerini, duvarlarını eöstererek an
;!atıyordu. 

- Nasıl, yalan mı söylemişim? 
!ılurava bir ı?iin. A. ile gelmiştik. 
fAptal, bel!enmedi. A. vı sen de mu
llıakkak tanıyacaksın. 

t ı Ne soğuk adamdır, değil mi? Al
lah a~kına, dinin jmanın l(ibi doğ
ru söyle. Soğuk herif değil ınidir? 
~ ,önündeki ilk kadehin daha ya
rısını içmişti; sarhoş olmasına im
lı:an yoktu. Suyunca l'itmeğe ka -
rar vermiştim. 

- Evet, biraz soMtur. 
· üözleri parladı , elini uzattı: 

, - Ver su elini sıkayım. Tam 
adamsın, vallah. Onun bit arka........ 

dası vardır, oım da tanırsın. O da 
ır.üppenin biridir. Ben, kendisine; 
züppesin! Derim de kızar. Züppe 

deliil mi? Dördüncü milli kümenin son 
V aziyetlni kavrar Ribi oluyor • 

öımı. İ(ki masasında onun illeti, maçlarına dün de Şeref stadında 
pneşin kızgın ve bunaltıcı sıcak-

adam çekiştirmek ve l:ıunu tasdi~ lığı altında tiribünleri adeta is-
ırtti,mıekti . tebiz işgal eden gayet mahdut bir 

- Evet, biraz züppedjr. seyirci kütlesi önünde devam e-
- Ver JU elini &ıkayım. 4ildi 
Yarım kadehi yuvar.Lad:ıktan Galatasaray: Osman - Farulı:, 

1<>nra: Salim - Musa, Enver, Celil, - Sa. 
- C. ile aran nasıldır? Jihaddin, Eşfak, Gündüz, Süley· 
- Şöyle böyle. C ·1 man, emı. 

- Bırader, o ne hergele ınuş Vefa: Azat - Vahit, Abduş • 
bana. bir ovun oynadı, somıa. Her- Zühtii, Sefer, Şüluü - Necip, Di. 
ııele olduğunu sen de biliyorsun mitri, Hakla, Bülent, Mehmet. 
amma 5Öylemclı: istemiyorsun. Oyuna Galatasarayın bücuıni-
Benden <:ekirune. Biz, kalender in- le başlandı ve bemen Galatasa-
sanlarız. Açık açık söyle. Herııe- ray oyunda hikimiyet tesisine 
leıdir de!.. muvaffak olarak altıncı dakika-

- Evet, biraz berııelecedir. da Eşfakın plise bir vuruşile ilk 
- Ver şu elini .sıkayun. ııolü kazandı. 
Kadehini doldurdıı, bir yudum Ve Süleyman 14 üncii dakika-

aldı: da kolaylıkla ikinci sayıyı da ta-
- D. Din haldtında fikrini sor- Jı:ımına kazandırdı. Bu ilci ııolden 

maıl< isterim. Yalancı, namussuz, _... VefaWar çok canlandılar. 
olursa onun kadar olur. Bırak ne- Ve Galatasaray kalesini tasyik 
zaketi şimdi. Hakikat, hakikattir. etnıiye başladılar. Bu esnada ZO 
Yalancı, namussuz deJ!il mi? _ nci dakikada sol açık Mehmet gü. 

sel bir fiille takımının birinci go-
- Evet, biraz yalanı sever. ~ ıünü yaptı. Teluar Galatasaray 
- Ver su elini sılkavmı. Erkek bücınnları devam ederken 25 in-

adamsın. F. hakkında. ne dÜ$Ü • ci dakikada Cemil bir §iitle üçün-
nüyorsun. Muhakkak ki, ayni fi- cü ııolü de yapmıya muvaffak 
ikirdeyiz. !Birader, o, ne dolandırıcı oldu. Bunu müteakip hemen bir 
imiş meiier. Az .kaldı. >beni de çar- hücumdan sonra Eşfak Vefa ka-
pacaktı. Allahdan ki, uy~ bu- lecisinin biriz bir hatasından 
lwıdum. Seni çarptı ııal>ba! Gü • ~ördüncü golü de yaptı. 
lümsedijiine ba:kılırsa. dolandırıcı Vefalılar tekrar harekete geç-
olduğunu bildili±m için çarpılma- tiler ve bu sırada 42 inci dakika-
dııın. Saklama benden. Dolandıncı da Hakin bir şütle Vefamn ikinci 
dersen iftira mı etmiş olacaksın. ııoliinü de yaptL Ve birinci dev. 
Biz bizeyiz yahu. re 2-4 bitti. 

- Dolandıncıdır, diyorlar. İkinci devreye Vefalılar başla-
Rakıyı ai!ır aiiır icivor. arada bir dılar. Bu devrede Galatasaray ta-

ıı:arsonu çaJtırarak meze ısrnarlı _ kımını değiştirmiş ve Salimi sağ 
;yordu: açığa Eşfakı müdafaaya geçirmiı; 

ti. Bu takımla yine oyuna bakim ı 
- Evladım bize yağsız tarafın- olan Galatasaraylılar 10 uncu da-

dan bir şiş yaptır. Sahanda yu - kikada Gündüzün bir şütile be-
murta istiyoruz amma. kaşar oey- .U.ci gollerini de yaptılar. Ve o-
niri ile olacak. Salatayı tazele. Siz yun z"vkini kaybetti. Bu sırada 
de pek an.cıarva servis yapıyor - hakem Cemil ile Seferi tekme • 
sun.uz ya! leştiklerinden oyundan çıkardı. 

ktikçe, bütün tanıdıklarının a- Ve iki takını da onar oyuncu ile 
yıplarıru, kusurlarını. l(iinahla - devanı mecburiyetinde kaldılar. 
nnı sayıp döküyor ve zorla, bana Ve oyun da mütevazin bir şekil-
da tasdik ettiriY<>rdu. de devam ederek maç 2-5 Gala-

Nibayet ııarsonu çağırdı: tasarayın lehine bitti. . 
- Hesabı getir, dedi. FENERBAHÇE - BEŞiKTAŞ 
Hesap gelince, keseye davran • Günün ikinci mühim karşılaş-

masını hakem Ahmet Ademin i-
madı. Bekleyen crarson, bana ba- daresinde Fenerbahçe ile Beşik-
kıvordu. Caresiz hesabı ııördiirn, !•============"== 
kalktık. 

O, teıkrar koluma girmişti: 
- Şimdi. bir eve gideceğiz. Öyle 

ejlleneceksin i<i.. 
Gittiğimiz evde de, ipliği pazara 

çıkarılmadık ne G. kaldı. Ne L. 
ne K. ne Ş. 
Eğlendiğimin pek farkında de

~lim, eve turşu l'ibi döndüğümü 
bilivorum. Bırkaç .ııün sonra, A. 
ya ı:ııstladım. Basık suretla: 

- Benim aleytıimde bulunm~ 
sun, dedi. 

Ve ikrama uğradı~ım eece'ki 'lm
JlUŞ(U'klar:muzı d'U'Yduf(unu söy -
ledi. Günler gectikçe s~kına dö -
nüyordum. 

- C. le gazinoda kimlerin alev-

binde ikonuşuldu ise hepsi •bana 
daIY!ID değil mi? 

Bir hafta, on ııün sonra idi: Bir 
tanıdık kulağıma eğildi: 

- Geçenlerde bir Rece, hovar
dalık etmişsiniz. Rakılar, meze -
ler ısınar lamışsın. Haberim ol -
madan mirasa mı !kondun? 

Bir ak.şanı bizi de davet ediver 
ne olur? 
İkramdaki kerameti anlamıstım. 

Anıma ~ işten ııeçrnişti. Meğer o 
d.edilrndu iht1yacını tatmin için be
ni sıkı sıkı davet ediyormuş. Bunu 
anlamak bana biraz pahalıya mal 
olmuştu. Bu tehlikeyi. nisbeten 
az zararla atlatmıştım; çüıikü tuz
luya da oturabilirdi! 

ile birşeyler kaybedecekleri yok -
tu. rünkü, Papa hıristiyanlığın 
hamisi ve başı idi. Cem, Papada 
bulundukça Sultan Beyazıdı oy
natmak onu tehdit etmek yine el
lerinde demekti. 

· No. 105 . . Yuan: M. SAMİ KARAYEL 

Fransa kralı, şehzade Cemin Pa
palığa tevdiini kabul etmişti. Yal
nız yolda giderken bir arızaya uğ
ramaması iı;in kat'i tedbirler alın. 
masını talep ediyordu. Zaman fevt etmiyelim, Türklere Ehlisalip 

hareketinin tam sırasıdır 
- - Türklere karşı bir ehlisalip \ 

ı •eferi y11pıla<ak sıradır. Zaman 
levtetmek olmaz. Buna muvaffak 
olmak için padişahın kardeşi bü
yük bir istinattır. 
, Fransa başvekilinin nutku bü-
1ük bir heyecanla dinlendi. Niha
.yet asıl meselenin yani, Sultan 
Cem müzakeresine geçildi. 
' Fakat Fransa hükiımeti bütün 
t>u sözlerime rağmen samimi de
iildi. Macar elçilerine de ayni na. 
lı:aratı tekrarlllJljştır. 

Bazan, Fransa başvekili Sultan 
Cemin kendilerine teslim oluna -
eağını söylüyor. 

Bazan da, Papanın yanına ka
dar selametle gütürüiebileceğinden 
tüphe ettiğini izhar eyliyordu. 

Bu sözler üzerine papa murah
hasları cevap veriyorlardı; 

- Papanın her türlü muhafazayı 
hazırlamış olduğunu aneyleriz. 

Paoa, murahhasları Sultan Ce
pıi kim.senin taarruz edemiyeceği 
1 ~.<·i e r de oturtacaklarını temin 
eyli.,::ur)~dı. 

Basan da Framıa başvekili, kra
bn Romııya şahs.i ve hu usi ~ir ~içi 

yalıyordu. Mütemadiyen teşebbü. 
salta bulunuyorlardı. 

Fransa karalı Papanın mnrah • 
baslarını nihayet huzuruna kabul 
etti. Murahhaslar Fransa kralına 
Papanın mahrem bir mektubunu 
verdiler. 
Papanın bu mahrem mektubun

da hulasaten şunlar yazılı idi: 
- Sultan Beyazıt karada ve de

nizde aziuı tedarikat ile meşgul
dür. ltaly• üzerine yürüyeceği mu. 
hakkaktır, Fransa karalının İtal
yan hükumetlerine yardım etme
sini rica ederim. Cem Sultanın da 
Papanın ruhani himayesine tevdii 
muvafık olur. 

Fransa kralı, Sultan Beyazıttan 
çekiniyordu. 'l~ürkJeı ıu tt.-uu.iikatı 
ııözlerini yıldırnıı~tı. Bılhassa, Ro
dos şôrnhelcri padı~ahtan kork
mafo ba;lunıışlard • . Sultan Cemi 
Papa~ a teslim ederek başlarından 
atmak duha m:ırnfık vlacaktı. 

('iınkü. Rodoş ş<ivalyeleri oy -
nı~ atakları rolii kafi n•iktarda oy
namışlardı. lilrk şelızadesindcn 
mümkun oldtıfn kadar nakdi ve 
•i.ya~ı men!ıuıl~er temin etmişler: 

Papanın murahhasları, krala 
kat'i teminat verdiler. Yalnız şö
valyelerin de kendilerine yardım 
etmesini istediler. 

Elçile~, kral ile anlaştıktan son
ra, ertesi eiln Fransız başvekili 
Kilyom dö Reşforla mülaki oldu
lar. Bu mülakatta başvekil, şehza
de Cemin her türlü tedabir ittihaz 
eclilmek ve muhafazasına itina o
lunmak üzere kral tarafından Pa
palığa tevdiine müsaade edildiğini 
söyledi. 

Elçiler başvekile cevap verdiler: 
- Fransa kralının muvafakati 

olmadan ne Papanın, ne de şöval. 
yelerin Sultan Cemi kimseye tes
lim etmivecektir. Fakat, bu şart
lan şövalyelerin de kabul etmesini 
rica ederiz. dediler. 

Fransız başvekili elçilerin bu 
noktai nazarını kabul eyledi. Elçi
ler fevkalade mi: :ebassis olmw; • 
!ardı. -d. 

J\1uı:ahlıa91arın bir milddetten • 
beri aabınıızlıkla bekledikleri Türk 
~hzadesini teslim meseles\ mu -
vaffakiyetle bitmişti Her iki taraf 
.ıa mutabık knlınışlardı. 

taş yaptılar. İki takım da buııün nin ııalebesile bitti. Bu IUl'etle 
,u kadrolarile sahada yer almış Milli küme maçları sona ermiş ve 
bulunuyorlardı. Fenerliler birinciliii Galatasaray 

Fenerbahçe: Nuri • Muzaffer, ikinciliği Beşiktaş da b<:Şinciliği 
Lebip - Ömer, Hayati, Fikret - Vefa da 14!kizinciliği kazaıııııış ol-
Faruk, Basri, Yaşar, Naci, Rebii. dular. Fenerlileri bn seneki bü-

Beşiktaş: Mehmet Ali - Taci, yük muvaffakıyetlerinden dolayı 
İbrahim - Alımet, Feyzi, Düse- candan tebrik ederiz. . . ' 
)'İll - Hayati, Nu.ım, Hakkı, Şe.. Jf. , 

ref, Eşref. y • . 
Oyuna Fenerin ortadan yap- Uzme şampıyonJuk 

tığı bir hücumla başlandı ve ilk ıeçme mu"sabakaları 
dakikada Fenerin sağdan inkitaf 
eden hücumunda Yaşar takımı
nın birinci ı:olünü kaydetmiye 
muvaffak oldu. 

Bu gole mukabil Beşiktaşlılar 
açıldılar. Ve bir aralık Fener mü
clafaası adam akıllı sıkıştı. Bun
dan sonra tekrar Fenerbahçeli
ler Beşiktaş kalesi önlerinde ça. 
J:ışmıya başladılar. Ve Fener ta
lnmı Fikreti orta hafa yerleştir
di. Beşiktaşlılar da hücuma geç
miş bir halde iken 32 nci dakika
da Eşref derinden aldığı bir pasi 
güzel bir ~tle Fener kalesine •
tarak takımını beraberliğe yük
seltti. Takımlar berabere olunca 
ovun sürat ve zevkli bir cereyan 
takip etmiye haşladı. Ve maç dev. 
renin sonuna kadar bu şekilde iki 
takımın gayretli oyunu ile 1-1 
bitti. 

İKİNCİ DEVRE 
ikinci devre hakemin maçı ida

reden istinkifı yüzünden yirmi 
beş dakika sonra yine Ahmet A~ 
demin idaresinde başlanabildi. i
ki takımda biraz sinirli oynuyor
lardı. Beşikta~ın ortadan yaptı
ğı hücuma Fenerliler saf:dan mu.. 
kabele ettiler ve dördüncü daki
kada Basri güzel bir ~ütle Fe -
nerbahçenin ikinci golünü de yap 
tL Bu ı:olden sonra oyun yine iki 
takımın güzel çalı~masile devam 
ediyor F~ncrlilcr daha düzgün hü 
cumlar yapıyorlardı. Fenerin bu 
düzgün oyunu Ileı;iktaşı sık.ıştır
mıya devam ediyorken bir firi
lr.ik atışından istifade eden Yaşar 
21 inci dakikada Mehmet Aliyi 
atlatarak üçüncü Fener golüıoü 
yapmıya muvaffak oldu. Bu gol 
Beşiktaş mübacimlerini gayrete 
ı:etirdi ve Fener kalesine yapılan 
birkaç hücumu Fener müdafaası 
geri çevirdi. 

Tekrar Fenerliler Beşiktaşı zor 
hıyorlardı. Nitekim soldan ilerli
yen bir hücumlarında Yaşarın 
bir şütünü Mehmet Ali bloke e
demedi topu hemcR yakalıyan 
Basri 28 inci dakikada sıkı bir 
şiltle dördüncii Fener golünü de 
yaptı. Beşikta~lılar bu ağır mali. 
lfıbiyeti tahfif için çalışırken 34 
üncü dakikada Fener müdafaa
sının yaptığı hatadan kazanılıkla 
rı penaltıyı Hakkı gole çevirdi. 
Bunun akabinde Fenerliler Rebii 
cenahından ilerliyerek Beşikta
ııa yeni bir hücum yaptılar ve bu 
hücumda 36 ncı dakikada Faruk 
yakaladığı bu fırsatı bir şiltle go
le çevirerek sayı adedini beşe çı
kardı. Ve oyunun mütebaki kıs
mı da iki tarafın gayretli oyun
ları sonunda ve 2.5 Fenerbahçe-

İstanbul yüzme şampiyunluğu 
secme müsabakalarına dün Bü
yükderede devam edilmiştır. 70 
i mütecaviz ibir sporcu kalabalı
iının iştirak ettiih bu müsaba
kalarda 100 metre sırtüstünde 
Mahmut yeni bir Türkiye reko
ru vaornıstır. Müsabakaları sı
rasile bildiriyoruz: 

200 SERıBEST: 
1 - Vedad (Havriye L.) 2.50, 

2 - İsmail (Bevkoz) 
200 SERBEST KÜÇÜKLER: 
1 - Ali (G. S.) 2.51, 2 - Sa

dullah (G. S.) 
100 SIRTÜSTÜ: 
1 - Mahmut (H. P .) 1.20.8 (ye

ni Türkiye rekpru), 2 - Fuad 
(B. Z.) 

100 SIRTÜSTÜ KÜÇÜKLER: 
1 - Kmıal (G. S.) 1.27.6, 2 -

Necati <ı:ıesı.'has) 
1500 SERBEST: 
1 - İbrahim (İstiklal) 24.02, 

2 - Yusuf (Bevkoz) 
800 KÜÇÜKLER: 
1 - Mehmet (G.S .) 14.4.4, 2 -

Sabahaddin (G.S.) 
4Xl00 BAYRAK KÜCÜKLER: 
1 - Galatasar:oy taikımı, 2 -

Beşiktaş takımı . 
4X200 BAYRAK: 
1 - Beykoz takım.ı 12.13 
:SU TOPU: 
Son olarak vaptlan su topu mü

sabakasında Bcvtkoz, Galatasa 
rava 5--2 '1alip gelmiştir. .. 

Profesyonel güreş 
müsabakaları 

Profesvöncl güres müsabakala
rı Fenerbahce stadında oldukça 
kalabalık bir sevirci kütlesi önün
de yapılmış ve su netıceler alın
mıstır: 

Akhisarlı Mehmet Ali Çatal
calı Sülevmanı. Bursalı Selim 
Hüsnüyü, Molla Mehmet İzmitli 
Enveri yenmislerdir. 

Molla Mehmet ile İsmail ara
ınndaki JıÜ!"eş Molla Mehmedin 
savı hesabile lehine neticelen

ı' mistir. 
Mülayim ile Habe• Kasnn ara

. sındaki müsabaka gene ~ürültülü 
olmus ve Habes Kasım bermu
tad sahayı tcrkederek hükmen 
mağlup sayılmıştır. 

Son müsabaka Tekirdağlı Hüse
yin ile Alman güreşçi Villy Maru 
arasında idi. Bunu Tekirdağlı 
20 nci dakiıkada tusla •kazanmış
tır. 

[~IHIRSIZ KiM?~~J 
__!_~zan: Iskender F. SERTELLİ 

- Fakat, ben sizi temin ede
rim ki, Şehsüvarın •bu işle alfıkru.ı 
yoktur. Ancak, bu tecrübenizle or
taya yeni bir hakikatin çıkması
na imkan verm~ oldunuz?. 

- Ne oldu?. Başka birinden mi 
şfrpheleniyorsunuz1. 

- Evet ... 
- Kimdir o?. 
- Ressam Şekip Bey ... 
- Garip şey!. Neden doğdu bu 

şüphe?. 

Aşk ve macera romanı: 5 7 

l:ıolacağım .. Siz, benim saygısızlı
ğımdan bahsedersiniz. Biraz sonra 
Yıldı.rım Cemal Bey, yani ben, ha. 
kiki hüviyet ve kıyafetimle - te
sadüfen u(!ramış gıbi - buraya ge
lirim. Ondan ötesi kolaydır. 
Adanalı pamuk tüccarı Vasfi be

yin Yıldırım Cemalden başka bir 
kimse olmadıi(ı anlaşılmıştı. 

Sakallı Adanalı tüccar birden
bire ortadan kaybolmuştu. .. 
Vasfi Bey kaçtı mı ? 

Cerrahpaşa hastanesi için alınacak 1000 kilo idrofil pamuğu açık ek!li' 

ıne:re konulmuştur. Tahmin bedeli 1280 lira ve 1lk teminatı 96 liradır. Şarw' 
nıe zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görüle<:ektir. İhale !5/7 / 940 ı' 
artesi günü saat 14 de daiml encümende yapılacaktır. Taliplerin temniat JT'lsJ 
buz veya mektupları ve 840 yılına ait Ticaret odası vesikalarfle ihale giif 

mııayyen ııaaıte dairol encümende bulunmaları. (5443) 

•• SaTl hastalıklar mücadele merkez.leri için lüzumu olan 1500 kilo Krezil a~ 
eksiltmeye konulmuşhır. Tahmin bedeli 875 lira ve ilk f.emjnatı 50 lira 63 

nıştur. Şartname zabıt ve muamelat müdW.rlüğü kaleminde görülecektir. illi' 
15/7 /940 pazartesi günU saaı 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplef 

ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılına ait Ticarc.t odası vE-Sik,:J 

rile ihale günU muayyen saatte daim1 encümende bulunmaları. (5445) 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

1940 IKRAMJYELERI 
1 adet 2000 liralık = 2000.- lifi 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000~ • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 

Keşideler: 1 ııubat, 1 nıayıt. 
1 ağustos, 1 ikinciteşrin tarih• 
)erinde yapılır. 

Sahip ve neşiryatı idıını eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Baıııldıjiı yer: SON TELGRAF Matbaaaı 

- O halde ne tahmin ediyorsu. 
nuz?. 

- Gitmiştir .. 
- Vedalaşmadan gitmek. Fa • 

kat bu, ne büyük bir saygısızlıktır. 
- Saygısızlık değil ... Adeta re

zalet!. 
Ressam Şekip yavaş vavaş yü

rüyerek Şehsüvara sordu: 
- Kimi anyorsunuz, şair Bey? 
- Adanalı pamuk tüccarı kaç-

mış, azizim ... 
- Ben size, biraz önce, onun 

RÖzleri velfecri okuduğunu söyle
medim mi?!. 

- Evet. Ben de beğenmiyordum 
o zatın bakışlarını ... 

Şek.ip ı;ıüldü ve büyük bir so
jrokkanlılıkla ilave etti: 

ııerdanlık, sizindir. onu aranı~ 
sizin bakkı.nızdır. Fakat, teslirıı 
dersiniz ki, bu hadiseden dost~! 
rınız da müteessirdir. Uzak!>' 
yakından bu işle alakadar olı11 
mızı neden tabii görmüyorsuııııl 

- Nezaketinize teşekkür ,oııe 
rirn amma, zihnime takılıp kal 
bir istifhamı bir türlü çözem• 
rum. Vasfi Beyin bulduı:tu ııet 
danlığuı sahte oldugunu nerCO 
biliyol'Sunuz?. 

- Tahmin ettim. Çünkü, VB· 
Bey o s;erdanlığı Şehsüvar Be' 
gösterirken, ben uzaktan seyr~ 
yordum. Taşları o kadar d()nU": 
ki ... bay ağı bir cam parçası b 
elektrik :ı.şı/:ı altında ancak bu V 
dar sönük kalırdı. 

- Sizdeki gerdanlığın sahte ol
duğunu Sebsüvara :ısrarla söyle • 
ınic: ... 

Vasfi Bey hayretini gizliye • 
medi: 

Neriman ibaılıc;ede dolaşırken, ,a
ire sdkuldu: 

- Merak etmeyin.. Boşuna a. 
cele etmiştir. Kaçırdığı mal, bir 
mangır bile etmez. 
Şehsüvar gözünün ucile Neri

mana baktı: 

Şehsüvar birdenbire şa,ırdı:~ 
- Dernek ki, Vasfi Beyin bil'' 

,gösterdiği ı:~r<İanlığı siz de ~' 
dtinüz, öyle mi?. J 

- Evet. Fakat, ben uzaktan f' 
- Ne diyorsunuz .. Bu hakikat 

midir?. 
- Evet. Şehsüvar yeminle te

min edivor. 
- Demek ki, Şehsüvar bendeki 

,,.erdanlıktan ressam Şekibe de 
bahsetmiş ... Öyle mi?. 

- Şüphesiz. Siz ona paydan 
bahsedince, canı sıkı.lmu;.. (Hırsızı 
l:ıuldum!) diye Şekip beye koş • 
muı;. 

- O da Şehsüvara bu gerdanlı• 
im sahte olduğunu söylemiş. O 
halde hırsız, ta kendisidir! Yahut, 
hırsızı tanıyor. İki ihtimalden han
gisi tahakkuk ederse etsin, Şekip 
Bey suçlu demektir . 

- Şimdi ne yapacaksınız?. 
. hh· 

- Vasfi Beyi gördünüz mü?. 
- Hayır. Biraz önce sizinle gö-

rüşüyordu. 
- Ondan sonra havuz .başına a· 

çıldı .. Salonda aradun .. Bulama • 
dım. 

-Tuhaf şey!. Nereye gidebilir? 
- Bazan kalbi tutar<j.ı. Acaba bir 

köşede düşüp kalmasın. 
- Fazla içki içmedi sanıyorum. 

İnsanın kalbi biı bardak şarapla 
durur mu?. 

- Sizinki belki durmaz. Fakat, 
hastalıklı bir kalp, bir damla alkol 
ile de muztarip olabilir. 
Şehsüvar başını &alliıdı: 
- Ben o adamın kalbini, bb 

bardak şarapla duracak veya mwı
tarip olacak kadar zayıf ıı:örmü • 

- Görüyorsunuz ya ..• Gerdan
lığın sahte olduğunu, tekrar ima 
ıruretile anlatmak istiyor. 

Neriman hanım merakını yene
miyordu .. Şekibin yanına ı;okuldu: 

- Vasfi Bey bu gece bizim bah
cede bir gerdanlık bulmuş. Bu 
gerdanlığı, Şehsüvar Bey, gördü
j!ünü iddia ediyor. Siz de onun bir 
mangır değerinde olmadığını söy
lüyorsunuz. Bu muammanın iç. 
yüzünü lutfen bana da anlatır mı
sınız?. Zira, pekala biliyq;sunuz 
ki, bu mesele ile şahsan ancak ben 
alakadarım. Çünkü, kaybolan ger
danlık. bizimdir. 
Şekip mütemadiyen Rfilüyordu. ı 
Karanlıkta bir sigara yaktı: 

Ev..ı hanı.ınc!endi! Kaybolan 

düın. Sizin ı;ıibi yakından deı~)< 
Şimdi ışin şekli degişmişti. ' 

söze, akan sular durmuştu. 
Olabilir ya. Keskin bir göz, ~ 

ala bu tahmini, yapabilirdi. 
Maamafih, Neriman hanıJ1 

~phesi tamamile zail olmwı ~ 
ğildi. Şekibin sözleri ve tavır! 
o kadar cali, o derece şüphe u)'' 
dirıcı bir mana ifade ediyordu ~ 

Sehsü var bile: 
- Yahu, sen demin böyle deıf 

yordun? Şi.mdi neden lafı de 
tirdin?. 

Dernekten kendini alamadı. 
İşte .. bahçe kapı.s~ ııçtlıyor• 
O da ltiın?!. 


